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 صحيفة "المسيرة" تستطلع آراء عدد من محافظي المحافظات الجنوبية حول ذكرى 30 نوفمبر المجيد:

بني املستعِمر القديم والجديد.. لن ترى الدنيا على أرضي وصيا

30 نوفم��ر.. دع��وٌة لالقت��داء 
باآلباء واألجداد األبطال 

معا لنني بلاريـب –محافظ محافظة 
بلضالـع–، ُكــّل أانـاء بلجنـوب لالقتابء 
ااآلااء  برجـابم برلربر  بلرشفـاء بلذين 
مقاَ مـة  أجـل  مـن  اأر بلهـم  ضحـوب 
باللتال4 بل يطاني بلبغيض قبل خديـة 
ـهم بإللباُط  عقوم من بلزمن م ن أن يُديَّ
 بليـأُس  تدّكنـوب مـن طرم آخـر جناي 
اريطانـي من عان يف يـو2 ر3 نوفد  من 

بلعا2 2967. 
 أضـاف بملحافـظ بلاريـب يف ترصيح 
خـاص لصحيفـة "بمليـرة": مـا أشـبه 
باللتـال4 بليـو2 االتـال4 برمـس بلـذي 
جثـم عـى نفـوس بلجنوايني عقـومبً من 
بلزمـن، مبينـاً أن بلجنوَب بليـو2  اعا 52 
عامـاً من بالسـتقال4 عـن اريطانيا يقبع 
تحت سـيطرة بملحتّل بإلماربتي بليعومّي 
بلجايا بلـذي عدا عى إ4انة أاناء بملناطق 
بلوبقعة تحت سـيطرته، من خال4 بنتهاك 
برعـربض  عدليات بالغتصـاب،  ظهرت 
نوبياه جلياً لكل ذي عقل  متااع لأللابث، 
موضحاً أن بمليـتعدر بلجايا يييطر عى 
جزيـرة سـقطرى  يدنـع مخـو4 أانائها 
إليها  ييتحوذ عى أشـجار4ا  لجار4ا 
 ثر بتهـا  خربتهـا  يقـو2 انقلهـا جوبً 
 احـربً إىل ماـي  أاـو ظبـي، كدـا قـا2 

ااسـتعدار جزيرة ميـون بليدنية  تهجر 
سكانها. 

 لفـت محافـظ بلضالـع، إىل أن بملحتّل 
بلجايـا يف بلجنوب ال يفّرُق اـني مكونات 
سياسـيّة  ال طبقـات بجتداعيـة محّامة 
ال ييـتهاف بليدنيني اشـكل عا2،  خرُ 
مليل عى ذلك تآمره عى بالقتصام بلوطني 
 بنهيـار بلُعدلـة بملحليـة  بسـتيالؤه عى 
ُكـــّل مـوبرم بليدـن مـن بلنفـط  بلغاز 
 بلرضبئـب  بلجدـارك  غر4ـا، مشـربً 
إىل أن ماينـة عان تعيش أزمـة لانقة يف 
بملشتقات بلنفطية ايندا مصايف عان تقع 
تحت سيطرة باللتال4 بإلماربتي بلذي عدا 
إىل إيقاف بملوبنئ بليدنية  تعطيلها لصالح 

موبنئ ماي. 
 معـا بملحافـظ بلاريـب ُكـــّل أانـاء 
بلجنوب اأن يقتفوب آثاَر آااؤ4م  أجابم4م 
 أن ييـتفيا ب مـن مناسـبة ر3 نوفد  
للتحـّرر  بالسـتقال4 مرة ثانيـة،  بلعدل 
عى مللدـة بلصفوف  توليـا بلجهوم من 
أجل ذلـك لتى يصـَل بلجديـُع إىل بلتحّرر 
 بالسـتقال4 من 4يدنة باللتال4 بإلماربتي 
بليعومّي، مشـربً إىل أن بستقال4َ بلجنوب 
مـن بملحتـّل بلجايـا ميـئولية تقـُع عى 
عوبتق أاناء بليدن كله  لييـت ميـئولية 

أاناء بلجنوب فقط. 

اليم��ن أرض��اً وإْنَس��اناً لم ولن 
يقبل بجحافل املحتّل وأدواته
سـعا  4اشـم  أ ضـح  جانبـه  مـن 
بليـقطري -محافظ سـقطرى احكومة 
بإلنقـاذ بلوطني-، أن ذكـرى بلجالء بلـر3 
من نوفد  تعت  محطًة من أ4ّم محطات 
بملليئـة االـار س  بلعـ   بلتـي يجب أن 
يجعل منها بليدنيون كافة مرشااً لوبقعهم 
 لياتهم، ال سيدا يف ظل ما يشهاه  طننا 

بلحبيب من عا بن  بلتال4 جايا. 
 قـا4 بملحافـظ بليـقطري يف ترصح 
لصحيفة "بمليرة": إن ذكرى ر3 نوفد  
بلغالية عى نفوس بليدنيني اقار ما تحدُل 
من مشـاعر بلغضب  برىس جـربَء بلوبقع 
بملرير بلذي تعيشـه بملحافظات بلجنواية، 
إال أنها تبعث يف نفوسنا بليقنَي  برمَل اأن 
بليدن أرضاً  إنَْياناً لم  لن يقبل اجحافل 
بملحتـّل  أم بته  سـيقا مها لتى يتطهر 
ُكــّل شـ  مـن  طننا بلحبيـب، مبيناً أن 
جزيـرَة سـقطرى سـتظلُّ رشبرًة يحرتق 
ايـعر4ا ُكــّل مـن يحـا 4 أن ينا4 من 
بليدن  سـيامته  كربمة أانائه مثقا4 ذرة 
 أن بلعاّ  لـن يجنَي افظاعتـه  إجربمه 

سوى بلخزي  بلعار. 
 أضـاف محافـظ سـقطرى أن بملحتلَّ 
بلجايَا ييعى اكل قوته  أم بته  اصورة 
منيئـة إىل نهـب  تامـر مصالح بلشـعب 

 بلوطن  بملياس االثر بت بلبيئية بلنامرة 
يف جزيرة سـقطرى كألا أاشـع  سـائل 
باللتـال4  اصـورة تعكـس مـاى بلحقا 
بلافـني بلتي تكنـه تلك بمليـتعدربت عى 
تأريـخ  لضارة بليدن عى مـر بلعصور، 
موضحـاً أن باللتال4 بإلماربتي بليـعومّي 
يريا أن يجعَل من جزيرة سقطرى قاعاًة 
عيـكريًّة  منشـأة بسـتخباربتية تعدـل 
مـن أجـل خامـة بلصهاينـة  برمريكان 
 لييـت قوى بلعـا بن إال أمبة لتنفيذ 4ذه 
بملشـاريع بلتامريـة بلتـي ييـعى بلعاّ  
من خاللهـا إىل بمتهـان بليـيامة بليدنية 
 زعزعة بالسـتقربر يف بلوطـن بلعراي ادا 
يخا2 مصالح قوى بالستعدار  بالستكبار 
بلتصعيـا  بلحـربك  إىل  مبعيـاً  بلعاملـي، 
بلشـعبّي ملقا مة باللتال4  بستعامة مجا 
 نضاالت بآلااء  برجابم بلذين لقنوب بملحتّل 
مر سـا قاسـية  4و ما سييـطره أاناء 

سقطرى يف بلقريب بلعاجل. 

30 نوفمر.. وحدُة االّتجاه والهدف 
الثوري ألبناء اليمن شماالً وجنوبًا
ـا بلشـيُخ ألدـا جريـب –محافـظ  أمَّ
لحـج–، فيقـو4: إن بالسـتقال4َ يف بلـ ر3 
مـن نوفد  22967 لم يكـن ليتحّقق لوال 
بملشـاركَة  بلاعـم  بإلسـنام بلـذي تلقاه 
برلربر يف بلجنوب من إخوبنهم يف بلشدا4، 

موضحاً أن بلتفا4َ بلشـعب بليدني االعيا 
بلـ 52 لالستقال4 بملجيا بلـ ر3 من نوفد  
جالء بملحتـّل بل يطاني من جنوب بلوطن 
يـا4ُّ عى  لـاة بالتّجاه  بلهـاف بلثوري 

راناء بليدن شداالً  جنوااً. 
 أشار بملحافظ جريب إىل أن بملحافظات 
بلجنوايـة  بلرشقية أصبحـت بليو2 تحَت 
باللتـال4 بإلعرباي بلذي بسـتخا2 عنا يَن 
خامعًة كدزبعم بلرشعية  غر4ا؛ للتوغل 
يف بلجنوب  بلييطرة عى بلثر بت  تامر 
بملقـاربت  بضطهام  بسـتبابم برلربر يف 
بلجنوايـة  بلرشقيـة، مبعياً  بملحافظـات 
أاناَء بلجنوب  ألربر4ا إىل صحوة شـعبيّة 
 طنيـة  بلخـر ج ضـا بملحتـّل بإلماربتي 
 بليـعومّي ااملحافظات بلجنواية، مؤّكابً 
أن بالعتصامـات بليـلدية بلتـي ينّظدها 
أانـاُء بملهـرة رفضـاً لاللتال4 بليـعومّي 

أندوذٌج للكفاح بليلدي. 
 أّكا محافـظ لحج أن بلصدـَت بلا يل 
بملدارسـات بالسـتعدارية لإلماربت  عـى 
أن  عـى  يـا4  بلجنـوب،  يف   بليـعوميّة 
ثدـة رشكاَء  لدـاًة للدحتّلـني بلجـام يف 
بلاعـوَة  مجـّامبً  بلجنوايـة،  بملحافظـات 
راناء بلجنوب إىل بالنيحاب من بلجبهات، 
ُخُصْوصاً جبهة بليالل بلغراي  بلتصاي 
للدحتـّل بإلماربتـي  بليـعومّي بلغاصب 

لألربيض بلجنواية. 

 : تقرير
الأح��رار  املحافظات اجلنوبية  لأبناء  كان  اليوم  من  قبل 51 عاماً 
موعداً مع التحّرر وال�شتقالل ورف�ض الو�شاية والهيمنة فقد �شهد 
اآخر جندي بريطاين حمتّل بعد  العام 1967 رحيل  30 نوفمرب من 
ثورة �شعبّية عارمة اندلعت يف 14 اأكتوبر من العام 1963، اأثبتت تلك 
الأحداث عظمة الإْن�َشان اليمني وعدم قدرته بالفطرة الوقوع حتت 
هيمنة وو�شاية الأجنبي مهما كان انتماءه اأَْو �شكله اأَْو لونه اأَْو جن�شه. 
وب��ع��د خم�شة ع��ق��ود م��ن ال��زم��ن م��ن رح��ي��ل اآخ���ر ج��ن��دي يف م�شاة 
من  ي��ع��اين  اجل��ن��وب  اأ�شبح  ع��دن  م��ن  الربيطانية  امللكية  البحرية 
ا���ش��ت��ع��م��ار ���ش��ع��ودّي اإم���ارات���ي يف ع���دن وامل���ه���رة وح�����ش��رم��وت و���ش��ب��وة 
و���ش��ق��ط��رى وحل���ج وال�����ش��ال��ع، وم���ا ي��ب��ع��ث ع��ل��ى الأ����ش���ف اأن يحتفل 
ال��ي��م��ن��ي��ون ب��ذك��رى ال���ش��ت��ق��الل يف وق���ت ي���رزح ج��ن��وب ال��ي��م��ن حتت 
احتالل جديد اأمريكي بريطاين ولكن بثوب اإماراتي �شعودّي، فاليوم 
احتالل  ظ��ل  يف  بريطانيا  م��ن  ا�شتقالله  ب��ذك��رى  اجل��ن��وُب  يحتفُل 

�شرياً يف املحافظات اجلنوبية واعتقل  اأَْكَث��ر من ٢6 �شجناً  اأن�شاأ  اآخر 
الربيطاين  املحتّل  �شيا�شة  وينّفذ  املحافظات  تلك  اأبناء  من  الآلف 
لزرع الُفرقة وال�شتات من خالل ا�شتقطاب قبائَل متعددة، وتوظيف 
اخلالفات وال�شراعات البينية يف املجتمع اجلنوبي خلدمة م�شروعها 

ال�شتعماري يف اجلنوب. 
وينّفذ الحتالل الإماراتي �شيا�شَة تدمري ممنهجة يف ميناء عدن 
ويف موانئ اجلنوب وي�شيطر على منابع النفط يف ح�شرموت و�شبوة، 
ويف عهده حتولت املوانئ واملطارات اإىل �شجون �شرية، وحتولت جزيرة 
الدخول  اليمني  املواطن  مينع  حمتّله  جزيرة  اإىل  اليمنية  �شقطرى 
اإليها، وها هو املحتّل اجلديد يحّوُل جزيرَة مّيون اليمنية اإىل جزيرة 

حمتّلة تابعة لها يتحكم فيها كيما ي�شاء. 
الربيطاين  امل�شتعمر  من  الأول  ال�شتقالل  بذكرى  الحتفال  اإن 
�شنوية  ذك��رى  الوقت  نف�ض  يف  ولكنه  ميني،  جنوبي  لكل  حقاً  اليوم 
نوفمرب  واأح���رار  اأكتوبر  ث��وار  م��ن  وال��ع��رب  الع�شات  ل�شتلهام  هامة 
ورفاقه  لبوزة  راج��ح  غالب  احلر  ال�شيخ  املجاهد  ُخَطى  على  والعمل 

اجلنوب  لتحرير  ورفاقه،  ال�شعبّي  قحطان  وال�شهيد  ورفاقه  وعبود 
بعد 51، فعدن التي يحتفل فيها امل�شتعمر الإماراتي بذكرى جالء اآخر 
جندي م�شتعمر بريطاين كانت يف مثل هذا اليوم قبل 51 عاماً مدينة 
ملتهبة �شد امل�شتعمر الربيطاين ول ميكن اأن تبقى اليوم م�شتعمرة 
وتقبل مب�شتعمر اإماراتي وتطرد اأبناءها الذين يعي�شون يف ظل اأو�شاع 
ماأ�شاوية؛ ب�شبِب التدمري املمنهج الذي قام به املحتّل الإماراتي لعدن 
اأ�شبحت  اجلنوبيني  لكل  عا�شمة  كانت  التي  فاملدينة  وموؤ�ّش�شاتها، 
�شجناً مفتوحاً لأبنائها واأبناء اجلنوب، واأ�شبحت اليوم باأم�ضِّ احلاجة 
وحتّرر  عليها  املفرو�شة  املحتّل  قيود  تك�شر  عارمة  �شعبّية  ث��ورة  اإىل 
من  وخمارجها  ومداخلها  و�شوارعها  وق�شورها  ومطارها  ميناءها 
على  تفر�شها  التي  الأمنية  والقب�شة  الإم��ارات��ي  الع�شكرّي  ال�شطو 

اأبناء اجلنوب. 
ا�شتطلعت  املجيد  نوفمرب   30 ل��ذك��رى  ال����51  ال��ذك��رى  ومبنا�شبة 
اجلنوبية  امل��ح��اف��ظ��ات  حمافظي  م��ن  ع���دٍد  اآراء  "امل�شرية"  �شحيفة 

فكانت احل�شيلة كالتايل:
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 وزير الخارجية األمريكي: صدور قرار من مجلس األمن بوقف الحرب على اليمن يقّوض الحلَّ السياسي!

 في افتتاحيتها بعنوان "مجاعة اليمن المنسية":

 : إبراهيم السراجي
أعلنت بلوالياُت بملتحاة برمريكية رصبلًة 
أنهـا ألبطت مرش َع قـربر يف مجلس برمن 
بلحـرب  إىل  قـف  ياعـَو  أن  يُفـرتَُض  كان 
للدفا ضـات  بر ضـاع  بليدـن  تهيئـة  يف 
بليياسيّة  إنهاء برزمة بإلنيانية يف بليدن، 
بلخارجيـة  بعتـ   زيـر   للدفارقـة فقـا 
برمريكـي مايـك اومبيو أن مـرش ع بلقربر 
بلـذي يفرتض أن يوقَف بلحـرَب اأنه يقّوُض 

بلعدلية بليياسيّة. 
قصـُة مرش ع بلقـربر اـاأت عناما عقا 
مجلـس برمـن يف منتصـف نوفدـ  بملايض 
جليـة خاصـة لـو4 بليدن  بسـتدع فيها 
أعضـاء بملجلـس إىل إلاطـات ُكـــلٍّ مـن 
بملبعـوث برمدـي مارتـن غريفيـث   كيـل 
برمـني بلعـا2 لألمـم بملتحـاة مـارك لوكوك 
 كذلك رئيس ارنامـج بلغذبء بلعاملي  أجدع 
بلثالثـة عى رض رة أن تَحـّرك مجلس برمن 
إلصـابر قـربر لوقف إطـالق بلنـار يف بليدن 
 بلبـاء ادفا ضـات سياسـيّة االتزبمن مع 
تَحــّرك لاعم بقتصـام بليدن  معـم بلعدلة 
بلوطنية  إنهـاء برزمة بإلنيـانية؛ ااعتبار 
أن بليدن  قع يف بلها ية  عى  شـك بملجاعة 

كدا تحاث ثالثتهم. 

يف بلجليـة ذبتهـا أّكا أعضـاء مجلس 
بلعضويـة  مبئدـي  فيهـم  ادـن  برمـن 
بسـتجااتهم لتلـك بملطالـب فيدـا أعلنت 
عـى  لصلـت  أنهـا  اريطانيـا  منا اـة 
ضوء أخـرض من  زيـر خارجيـة االم4ا 
لطـرح مرش ع قربر يلبـي طلبات لوكوك 
 غريفيـث،  اللقاً تعرض 4ـذب بملرش ع 
لتعايالت من قبل اريطانيا ذبتها  بلواليات 
بملتحاة  كذلك بليـعوميّة  بإلماربت خال4 
بجتدـاع  زربء خارجية بلا 4 برراع أَْ  ما 
اات يُعَرُف اـ "بلرااعيـة بلا لية" بملعنية 

االحرب عى بليدن. 
 رغم بلتعايالت بلتي أجريت عى مرش ع 
بلقربر ليبقـَي برجوبء بليدنيـة محل بنتهاك 
لـا 4 بلعـا بن إال أنـه  مـع تربجـع بلزخم 
جـاء بلتَحــّرك برمريكـي بلثانـي إللبـاط 
فكـرة طـرح بلقـربر للتصويت ارمتـه،  لم 
يجا بليـعوميّون أيَّ لـرج من بلتفاخر ع  
 سـائل إعالمهـم بلرسـدية اـا ر بلرياض 
  بشـنطن يف إلباط قربر يوقف بلحرب عى 

بليدن يف مجلس برمن. 
 يف 4ـذب بليـياق، قـا4  زيـر بلخارجية 
برمريكي مايك اومبيـو يف ترصيحات نقلها 
موقع بلوزبرة بلرسـدي لو4 مرش ع بلقربر 
بل يطاني "نحن عى أعتاب بليداح ملبعوث 

برمـم بملتحاة، مارتن غريفيث، يف مييـد ، 

اجدـع برطربف معـاً،  نأمـل يف بلتوصل إىل 

 قف إلطالق بلنار يف بليدن..؛ لذب، فدن  جهة 

نظر بإلمبرة، بلوزير ماتيس،  أنا، فإن تدرير 

قربر يف 4ذه بملرللة يقوض ذلك". 

ترصيحاُت بلوزيـر برمريكي تزبمنت مع 

إنهاء  كيل برمـني بلعا2 لألمم بملتحاة مارك 

لوكوك، بلذي سبق  طالب اوقف إطالق بلنار 

اقربر من مجلس برمن، زيارتَه لليدن، أمس 

بليبت،  قا4 للدوقع بلرسدي لألمم بملتحاة 

إن بر ضـاَع قا تا4ورت اشـكل مثر للقلق 

منـذ زيارته برخرة، مضيفـاً أن "بليدن عى 

شفا كارثة ك ى،  لكن بلوقت لم ينفْا اعُا" 

للعدل. 

مخيدـات  زبر  أن  اعـا  لوكـوك   قـا4 

بلنازلـني يف بلعاصدـة صنعـاء  عـام مـن 

بملحافظـات بلجنواية "يف عان قاالت أطفاالً 

4زىل يعانون اشـاة من سوء بلتغذية لارجة 

أنهـم كانوب غر قامرين عى فتح أعينهم. إن 
بإلغاثة بإلنيـانية تياعا بلكثرين من أ لئك 
برطفا4 عـى بلتعايف،  لكنني سـدعت أيضاً 
قصصـاً تفطر بلقلـب عن أطفا4 بنتكيـوب 
مـرة اعـا برخـرى؛ رَنَّ أرس4م غـر قامرة 
عى تحدـل تكلفة بلغـذبء  بلرعايـة بلطبية 

بملالئدة".
 رغـم أن لوكـوك سـبق  أّكا أنـه ال اُـاَّ 
مـن تَحـّرك فـوري إلنهاء برزمة بإلنيـانية 
يف بليدـن  أن ذلك لن يحاث إال اوقف للحرب 
عى بليدـن  لقـي تجا ااً مـن م 4 مجلس 
برمـن بلتـي عـامت  تربجعـت  خصوصـاً 
بلواليـات بملتحـاة برمريكية بلتـي رأت يف أي 
قـربر يوقف بلحـرب عـى بليدن اأنـه يهام 
بلتوصـل إىل لـلٍّ سـيايّس، يف موقف يضفي 
بلكثـر مـن بلوضوح عـن بلاعـم برمريكي 
للعا بن عى بليدن، خصوصاً أن إمبرة تربمب 
أعلنـت قبل أيا2 أنها سـتعارُض أيَّ قربر من 
بلكونجرس برمريكي لوقف بلاعم برمريكي 

لا 4 بلعا بن. 
فاإلمبرة برمريكية اـّررت نيتَها معارضَة 
قـربر بلكونجـرس يف لـا4 بلتصويـت عليه 
اخشـيتها مـن فقـابن عائـابت صفقـات 
برسـلحة لليـعوميّة  بإلمـاربت بلتـي تبلغ 

مئات بمللياربت من بلا الربت. 

األمم املتحدة تحذر من كارثة املجاعة وواشنطن ترى أن وقف العدوان هو الكارثة

التايمز الربيطانية: تحالف العدوان يسقط اليمن يف أسوأ مجاعة يف التأريخ

سالح الجو املسريرّ ُيغري على 
تجمعات املرتِزقة يف مأرب 

بطائرة قاصف1
 : مأرب

نّفذ سـالُح بلجّو بمليّر، أمس بليبت 4جوماً اطائرة من نوع 
قاصف2 عى تجدعات بملرتِزقة يف معيـكر بللوبء بلثالث مشـاة 

جبيل ادحافظة مأرب. 
 أّكـا مصار عيـكرّي أن سـالَح بلجو بمليـّر نّفـذ 4جوماً 
اطائـرة قاصف2 عى تجدعات بملرتِزقـة ادأرب موقعاً عامبً من 

بلقتى  بلجرلى يف صفوفهم. 
 تأتي 4جداُت سـالح بلجو بمليـر رمبً عى تحشـيا بلعا بن 

للدرتِزقة إىل معيكربت بلعا بن ادأرب. 

استشهاد وإصابة 16 مواطناً 
بينهم نساء وأطفال بغارات 

للعدوان على صعدة والحديدة
 : خاص

يوبصُل طربُن بلعا بن بليـعومّي برمريكي ميليَل جربئده 
احـق برطفا4  بلنيـاء يف محافظتي صعاة  بلحايـاة، مخلفاً 
26 شـهيابً  جريحـاً، يف جريدتني جاياتني تضافان إىل سـجله 

بإلجربمي بمللطخ ااماء برارياء يف بليدن. 
 أ ضـح مصار أمنـي ادحافظة صعاة أن طـربن بلعا بن 
شـن تيـع غاربت عـى مايرية ااقـم بلحا ميـة، مـا أَمَّى إىل 
بستشـهام موبطـن  تامـر سـيارته  لـا ث أرضبٍر االغة يف 
مدتلكات بملوبطنني، مشربً إىل أن موبطناً آخر أصيب إثر قصف 
صار خي سـعومّي بسـتهاف منطقة غافرة ادايرية بلظا4ر 

بلحا مية. 
فيدـا أفام مصار محيل ادحافظة بلحاياة ااستشـهام ثالثة 
موبطنـني  إصااـة 22 اينهـم نيـاء  أطفا4 إثـر بلقصف عى 
مناز4 بملوبطنني ادايرية بلحوك جوبر ميتشفى مبر بليال2. 

 يف ترصيحـات لـه، أّكا ناطق  زبرة بلصحـة أن بلقصف عى 
مناز4 بملوبطنني جوبر ميتشـفى مبر بليـال2 االحوك أسفر عن 

سقوط 24 شهيابً  جريحاً. 

شركة النفط تضبط محطات مخالفة للتسعرية الجديدة
 : متابعات 

قّامـت غرفـُة عدليات رشكـة بلنفـط، أمس 
بليـبت، عاة االغات اأصحـاب محطات نفطية 
ربفضـني بلبيـَع االيـعر بلجايا بملحـّام من قبل 

رشكة بلنفط. 

 لصلت صحيفة بمليرة، عى صور بلبالغات، 
 بلتـي تضدنت مطالبَة رشكة بلنفط من بلجهات 
بملعنية يف  زبرة بلابخلية اضبط أصحاب محطات 
يف ضوبلـي صنعاء،  بلتـوت بلبالغات عى ثدان 
محطات يف برلب أغلقت أاوباها أما2 بمليتهلكني، 
 كـذب محطتني يف منطقـة اني منصـور خالفت 

بلتيعرة. 
بلنفـط  لرشكـة  بلتااعـُة  بللجـاُن   تقـو2ُ 
االنز 4 بمليابنـي إىل بملحطات لضبط بملتالعبني 
اارسعار،  تقايدهم إىل بلجهات بملعنية التخاذ 
بإلجربءبت بلالزمة ضا4م، تدهيابً لتقايدهم إىل 

بملحاكدة. 

 : متابعات 
قالت صحيفُة "بلتايدز" بل يطانية، 
أمس بليبت، يف بفتتاليتها بلتي لدلت 
عنـوبَن "مجاعـة بليدن بملنيـية": إن 
بلحـرَب عـى بليدن 4ـي بلنـزبُع بلا يل 
بملنيس؛ رَنَّ بلعاَلـَم ُمِنَع من بلوصو4 إىل 
بملناطـق بلتـي مّزقها تحالـُف بلعا بن 
لرى رأَي بلعني ماى بلامار  بملعاناة. 
 أضافـت بلصحيفة: إن ُقــــوَّبِت 
م 4 بلعـا بن اقيامة بليـعوميّة بلتي 
تيـيطر عـى بملناطـق بلجنوايـة يف 
بليدـن فعلـت ُكـــّل مـا يف  سـعها 
ملنـع بلصحافة برجنبيـة من بلوصو4 
إىل بملناطـق بلتـي تتعـرُض للحصـار 

 بلقصـف يف بلشـدا4،  منعـت بلنقل 
بلجـوي تدامـاً يف بملنطقـة، اخـالف 

بلطائربت بلتي تقلُّ عاميل بإلغاثة. 
 أشـارت بلصحيفـة إىل أن لفنـة 
بلصحفيـني برجانـب بلذيـن تدّكنـوب 
مـن بلوصـو4 إىل بملناطـق بملحـارصة 
بضطـر ب للقيـا2 االرللـة بلخطـرة 
اـربً عـ  خطـوط بلجبهـة، مضيفة 
أنـه يف بلشـهر بملـايض أصبحـت أ 4 
صحيفـة اريطانية تاخل صنعاء منذ 
عـا2 25ر2، ليث تدّكنت مربسـلتها 
كاثريـن فيلبـس مـن مخـو4 بملاينة 

 شهات فابلَة برزمة بإلنيانية. 
بليدـن  إن  بلصحيفـة:   أرمفـت 
يوشـك عى بليـقوط يف أسوأ مجاعة 

منذ قرن، ليـث يوبجه ثدانية ماليني 
يدني خطـر بملجاعة،  ليس ذلك نظربً 
لنقص بلطعـا2،  لكن لعا2 مقارتهم 
عى تحدل قيدته.  يحتاج ثالثة أرااع 
سـكان بليدـن، أي نحـو 22 مليـون 

شخٍص، إىل معونات إنيانية. 
 تشر بلصحيفة إىل أن أَْكثَــر 2.3 
يدني بضطر ب إىل بلفربر من منازلهم، 
كدـا أن بلحرب أّمت إىل أسـوأ تفشٍّ يف 
بلعالم للكولرب، ليث يُشتبه يف إصااة 
مليون شـخص االكولرب،  تويف نحو 
5ي ألف طفل؛ ايبِب سوء بلتغذية. 

بلتقريـر  إن  بلصحيفـة:   تتااـع 
بلـذي أعاتـه فيلبس يركز عـى لالة 
بلرضيعـة 4اجـر،  4ـي يف شـهر4ا 

بلرباع، بلتي  لـات يف قرية يف منطقة 
بلجـوف، االُقـرب مـن بلحـا م مـع 
بليـعوميّة..،  عناما أصيبت االقيء 
 بإلسـها4، نقلها  بلاب4ـا إىل منطقة 
صعـاَة بملجـا رة طلباً للعـون؛  ذلك 
ايـبب فـربر برطبـاء يف منطقتهـم؛ 
ايـبِب بلقتـا4.  لكن بمليتشـفى يف 
صعاَة كان يفتقر إىل بملعابت بملطلواة 
لعالج 4اجر، فاضطـر  بلاب4ا لنقلها 
بلتااـع  بمليتشـفى  إىل  صنعـاء،  إىل 

لليونيييف. 
إن  اقولهـا  بلصحيفـة   تختتـم 
بلبعـَض يأملـون يف أن تـؤمَي ميـاٍع 
مالوماسيٌة مكثّفٌة ملفا ضات مرتقبة 

يف ستوكهولهم بلشهر بلجاري. 
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أخبار

 تحت شعار "كن منقذًا في منزلك" وبمشاركة 50 متدربة من فتيات المديرية:

 فيما تم إغالق 16 محاًل تجاريًا بمديرية سنحان

وزير النقل يؤكرّد جاهزية مطار صنعاء الدولي الستقبال كافة الرحالت املدنية
 : صنعاء

أّكا  زيُر بلنقل زكريا بلشـامي جا4زيَة مطار 
صنعاء بلـا يل بلفنيَة  بملهنيَة طبقـاً للدتطلبات 
بلا لية  منّظدة بلطربن بلا يل بإليكا  الستقبا4 

بلرلالت بملانية. 
 أ ضـح بلوزيـر بلشـامي خال4 زيـارة ملطار 
صنعـاء بلـا يل، أمس بليـبت، أن بملطـاَر جا4ٌز 
السـتقبا4 كافـة بلطائربت بملانيـة، ااإلَضاَفة إىل 
بسـتقباله يوميـاً طائـربت تااعة لألمـم بملتحاة 

 بملنّظدات بلا لية  بإلغاثية. 

 أشـار إىل أن بلهيئـة بلعامـة للطـربن بملاني 
 بررصـام سـارعت إىل إيجـام بلبابئـل رجهـزة 
بلتوبصل  بالتصا4  برجهزة بلفنية بلتي يتطلبها 
بملطـار اعا أن بسـتهاف بلعـا بن بلبنية بلتحتية 
ملطار صنعاء بلا يل  بملنشـآت بلحيوية من مباٍن 

 أجهزة فنية  غر4ا. 
 بسـتدع بلوزير بلشـامي خـال4 زيارته من 
ماير عا2 مطار صنعاء بلا يل خالا بلشايف، إىل 
رشح عن بلجهوم بلتي اذلت إلعامة تأ4يل بملطار 
اعـا ُكـــّل غارة يتعـرض لها من قبـل طربن 
بلعـا بن،  كـذب بررضبر  بلخيـائر بملبـارشة 

 غـر بملبارشة جربء بسـتهابف بملربفق  بملباني 
 بملعـابت بلخاصة ااملطار؛ اهـاِف إخربجه عن 

جا4زيته. 
 بّطلـع عـى بررضبر بلتـي لحقـت اصالتَـي 
بملغـامرة  بلوصـو4  بلتوسـعة بلجايـاة جـربء 
غـاربت بلعـا بن بملتكـررة، ااإلَضاَفـِة إىل بملارج 
بلرئييس بلخاص اهبوط بلطائربت بلذي تم إعامُة 

تأ4يله أَْكثَــَر من مرة. 
كدا بّطلع  زيـر بلنقل عى لجم بلجهوم بلتي 
اُِذَلـت إلعامة جا4زيـة إنارة لقـل بلطربن  ما 

تعرض له بلحقل  بملحطات من أرضبر. 

لقاء بإب ملناقشة األدوار واملسؤوليات 
يف التحشيد ملواجهة العدوان

 : إب 
ناقش لقاٌء ادايرية يريم ادحافظة إب، أمس بليبت، 
ارئاسـة  كييَل بملحافظة صالح لاجـب  ربكان بلنقيب، 
بلجوبنـَب بملتصلـة اـَا ر بلخطبـاء  بملرشـاين يف تعزيز 

بلتاللم بلشعبّي  بلتحشيا للجبهات. 
 يف بللقـاء، أّكا بلوكيالن لاجب  بلنقيب أ4ديَّة تعزيز 
رسالة بمليجا  بملن  يف بلتوعية ادا يحاك ضا بلوطن من 
مؤبمربت تيـتهاُف بلنيـَل من  لاته  أمنه  بسـتقربره 
 سيامته.   شّامب عى رض رة بضطالع بلخطباء  بلعلداء 
اا ر4م يف تحفيز بملجتدـع لاعم جبهات بلعزة  بلكربمة 
 رفا4ا ااملا4  بلرجا4 ملوبجهة قوى بلعا بن  بملرتِزقة. 
فيدا أّكا بلخطباء  بملرشـا ن أن ما يدارسه بلعا بن 
مـن جربئَم  لصـار  تجويـع يحتُم عى بلجديع شـحذَ 
بلهدـم ملوبجهة بملعتاين  بلغزبة لصا بملؤبمربت بلتامرية 

 رفا بلجبهات ااملا4  بلرجا4  قوبفل بلعطاء. 

قبائل خريان املحررّق بحجة تؤكرّد 
مواصلة رفد الجبهات لتعزيز 

عوامل الصمود يف وجه العدوان
 : حجة

نّظـم أانـاُء   جهـاُء مايريـة خـربن بملحـّرق عزلة 
رشق بلخدييـني ادحافظـة لجه، أمس بليـبت،  قفًة 
بلتجاجيًة؛ للتنايا ادجازر بلعا بن بليـعومّي برمريكي 
بملتوبصلة احق بملانيـني  مدتلكاتهم يف محافظات لّجة 
 صعـاة  بلحايـاة، ميـتنكرين بلصدـَت بلعاملـي إزبء 

 لشية بلعا بن  4دجية مرتِزقته. 
 خـال4 بلوقفة بمليـلحة، أّكات قبائل خـربن بملحرق 
بستدربَر4م يف خوض معركة بلنَفس بلطويل مهدا لا 4 
بلغزبة كرس إربمة بلشعب بليدني ادخططاته بلانيئة. 

كدـا أّكـا بملشـاركون موبصلَة رفـا بلجبهـات ااملا4 
 بلرجـا4 لتعزيز بلصدـوم يف  جه قوى بلغـز   بالرتزبق 
مهدـا كانت بلتضحيـات لتى يتحّقـَق بلنـرُص َ يتحّرر 

ُكــّل ش  من بلرتبب بلوطني. 

افتتاح معرض للمنتجات املحلية 
واملشغوالت اليدوية بذمار

 : ذمار 
بفتتـح  كيـُل محافظة ذمـار، عباس 
عيل بلعداي، أمس بليبت، بمَلعِرَض بلثاني 
لفنـون بلتطريـز  بلكوريشـة  بلرتيكـو 
 برشـغا4 بليا ية  بلذي تنّظده مؤّسيُة 
رفعـة للتطويـر بملجتدعي  بلبـرشي ملاة 

أسبوع يف بملركز بلثقايف. 
 خـال4 بالفتتـاح، أّكا بلوكيـُل بلعداي 
أ4ديَّة 4ذه بملنتجات بملحلية من بملشغوالت 
بليا ية  أعدـا4 بلتطريز يف توفر مصامر 
يف ظـل  لـألرس، خاصـًة  إضافيـة  مخـل 

بلظر ف بلصعبة بلتي تدر اها بلبالم. 
 أشـار إىل أ4ديّة تعزيز  معم بملنتجات 
بليا يـة  تدكـني م ر بملـرأة بقتصاميـاً؛ 
ااعتبار4ا رشيكاً أساسياً رخيها بلرجل يف 
كافة منالي بلحياة بلتندوية  بالقتصامية 

 موبجهة بلحصار بالقتصامي بلذي تشـنه 
قوى بلعا بن عى الانا.

 أشـام ادـا ضده بمَلعـِرُض مـن أزياء 
 مشـغوالت متنوعة قامرة عى بملنافية، 
مؤّكـابً بسـتعابَم بليـلطة بملحليـة معـَم 
4ذه بملشـاريع بالقتصامية بلصغرة  فقاً 

لإلمكانيات بملتالة. 
مـن جانبـه، أ ضـح رئيُس مؤّسيـة 
رفعة للتطوير بملجتدعي بلاكتور َعبابمللك 
عدربن أن تبنّي بملؤّسيـة إلقامة بملعرض 
يأتي ضدن اربمج بملؤّسيـة لتدكني بملرأة 
بقتصامياً  تشـجيع بلصناعات  بملنتجات 
بملحلية، مشـربً إىل أن بلهـاَف من بملعرض 
بلذي جـاء اجهوم ذبتية 4ـو تحفيز بملرأة 
عى بالنتـاج  ادا يار عـى بررُسة مصار 
مخل مبئم  بلحا من بملعاناة بلتي تقع عى 
عاتق بملوبطن نتيجة بلعـا بن  بلحصار.. 

مبعياً إىل معم بملشاركات يف بملعرض. 

ن الدورة التدريبية يف اإلسعافات األولية بمديرية همدان  سة "نور وارتقاء" التنموية تدشرّ مؤسرّ
 : هاني أحمد علي:
تحت شـعار "كن منقذبً يف منزلك" 
 تزبمنـاً مـع بلتفاالت االمنـا االعيا 
ر3 نوفدـ  بملجيـا،  بلــ52 لذكـرى 
مّشنت مؤّسيُة نور  برتقاء بلتندوية 
بلـا رَة  بليـبت،  أمـس  بلخريـة، 
بلتاريبية يف مجا4 بإلسـعافات بر لية 
ادقـر بملؤّسيـة يف مايريـة 4دـابن 
محافظـة صنعاء، للفرتة مـن 2 – 6 
مييـد  بلجاري لعام ر5 متاراة من 
فتيات بملايرية،  ذلك احضور بلاكتور 
يوسـف بلحارضي – بلناطق بلرسدي 
بلصحـة،  برسـتاذ  ااسـم  زبرة 
ألدـا رسـا2 – نائـب مايـر بملنطقة 
بلتعليديـة ادايريـة 4دابن  بلشـيخ 
رشـام ألدا مغيـش – عضو بملجلس 
نوريـة  اهدـابن،  برسـتاذة  بملحـيل 
نـور  بلجايفـي – رئييـة مؤّسيـة 
 برتقاء  برسـتاذة رقيـة بلحا ري – 
بلتنفيذي للدؤّسية،  برستاذة  بملاير 
سـيناء بلحربزي – ميئولية بلعالقات 
بملشـايخ  مـن  ااملؤّسيـة،  عـام 

 بلوجهاء  برعيان ااملايرية. 
 يف بلتاشـني، أّكا بلاكتوُر يوسـف 
بلحارضي – بلناطق بلرسـدي لوزبرة 

بلصحة، أن بلتاريَب لو4 بإلسـعافات 
بر لية تعا من أ4م بلا ربت بلتاريبية 
بلتـي يجـُب أن تحظى اا4تدـا2 عا4ٍ 
من قبل ُكــّل بلجدعيات  بملؤّسيات 
 بملنّظدـات؛ ملـا لهـا مـن أ4ديّـة يف 
بلعاملـني  ليـاة بملوبطنـني؛  لكـون 
فيهـا ينارجون تحت قـو4 بملوىل جل 
 عـال )َ َمـْن أَْليَا4َـا َفَكأَنََّدـا أَْليَـا 
اَس َجِديعـاً(، مبعيـاً بلجديـَع  ال  بلنَـّ
سـيدا بلفتيات لاللتحاق يف مثل 4كذب 

مجاالت. 
 قا4 بلاكتور بلحـارضي: إن 4ذه 
بلتاشـني يف ظـل بسـتدربر بلعـا بن 
 بلحصـار يعـا نجالـاً اا4ـربً يثبت 

صدوم  ايـالة  شـجاعة أ4ل بليدن 
إيدانهـم  لكدتهـم  أثبتـوب  بلذيـن 
بلحقيقية اعا أراع سـنوبت من بلقتل 
 بلتامـر  بلحصار  قطـع بملرتبات، 
مضيفاً: لو بجتدـع برعربب بملنافقني 
 أسـيام4م مـن بليهـوم  بلنصـارى 
اثر بتهـم  بقتصام4م  إعالمهم كي 
يركعـوب بلشـعب بليدنـي فلـن يركع 
 لـن ييتيـلم مـامب2 4دم بلشـباب 
 بلفتيات بملشـاركني يف 4ـذه بلا ربت 
موجـومة؛ رَنَّ 4ـذه بلهدـم 4ـي من 

تنترص  تهز2 بلعاّ . 
برسـتاذة  قالـت  جانبهـا  مـن 
نورية بلجايفي – رئييـة مؤّسيـة 

بلخريـة:  بلتندويـة  نـور  برتقـاء 
بملجانيـة  بلـا رة  4ـذه  تاشـني  إن 
يف مجـا4 بإلسـعافات بر ليـة لعـام 
ر5 متاراـة يأتـي يف إطـار ب4تدـا2 
بملجتدعيـة  اارنشـطة  بملؤّسيـة 
 خامة بملوبطنـني يف مايرية 4دابن 
محافظة صنعاء، موضحة اأن 4ناك 
بلعايـَا مـن برنشـطة بلتي سـتقو2 
اها بملؤّسيـة خال4 بريا2 بلقاممة يف 
بلتاريـب  بلتأ4يل  بلتندية  مجاالت 
بلبرشية  برعدـا4 بلخرية ادختلف 

أنوبعها. 
 أشـارت بلجايفي إىل أن بملؤّسية 
تم تأسيُيـها اجهـوم ذبتيـة لتقايم 
بلاعـم  بمليـاعاة  أنـوبع  ُكـــّل 
 برنشـطة بإلنَْيـانية رانـاء بليدـن 
اشـكل عا2  رانـاء مايريـة 4دابن 
إىل  الفتـًة  بلخصـوص،  عـى  جـه 
تنفيـذ بلكثر من بل بمج  برنشـطة 
خـال4 بلفـرتة بملاضية أارز4ـا تقايم 
بليـال4 بلغذبئية ملئات بررس بلفقرة 
عـن  معـ ة  ااملنطقـة،   بملحتاجـة 
شـكر4ا  تقايريها لكل من سا4م يف 
تقايم بلاعم بملعنوي لكل بملشـاركات 
يف مؤّسيـة نـور  برتقـاء بلتندويـة 

بلخرية. 

إغالق السوق املركزي للطيور ومحال تجارية بمديرية الثورة بأمانة العاصمة 
 : صنعاء

أغلقـت بللجنـُة بملكلفـُة االرقااـة عـى 
برسـعار ادايرية بلثورة اأمانـة بلعاصدة، 
أمـس بليـبت، بليـوَق بملرَكـزي للا بجـن 
 بلطيور  خدية سـوار ماركات  عامبً من 
ـار بلجدلة ضدن لدلـة بلرقااة  مخـازن تُجَّ
بمليابنية عى أسعار بليلع  بملوبم برساسية. 
 أّكـا بلوكيـل بمليـاعا رمانـة بلعاصدة 
ناجـي بلقويس  مايـر بملايرية محدا لدوم 
بلار بني بستدربَر بلنز 4 بمليابني للرقااة عى 
برسعار اأسـوبق بملايرية لضبط بملخالفني.  
 أ ضحا أن إغالَق بليـوق بملركزي للا بجن 
 بلطيور اشارع بليتني جاء ايبِب للدغاالة 
يف أسـعار بلا بجـن، كدـا أن إغالق خديـة 
سـوار ماركات  عام من مخازن بلتجار ايع 
بلجدلة ملخالفتها  عا2 بلتزبمها االتيـعرة 
بلتـي لّامتهـا  زبرة بلصناعة   يف بليـياق 

أغلقت بلجهات بملعنية االرقااة عى برسعار 
ادحافظـة صنعاء، أمس بليـبت، 26 محالً 

تجارياً ادايرية سنحان. 
 أ ضـح ماير مكتب بلصناعـة  بلتجارة 
ااملحافظـة أمـني شـايع أن بللجنـة بملكونة 
من بلصناعة  بللجنـة بالقتصامية  برجهزة 
برمنية أغلقـت محاالً تجارية ادنطقتَي قاع 

بلقييض  لزيـز؛ لعا2 بلتزبمها االتيـعرة 
بملقرة من  زبرة بلصناعة. 

 أشـار إىل بسـتدربر بلحدلة لتـى بلتأّكا 
مـن بلتزب2 كافـة بملحالت بلتجاريـة  بملوالت 
االتيـعرة بملحّامة.. مؤّكابً لـرَص قيامتَي 
بلـوزبرة  بملحافظـة عـى ضبـط بملخالفني 

لألسعار. 
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 : خاص

منذُ تصعيا تحالف بلعا بن بليعومّي 
برمريكي يف بليـالل بلغراي ادحافظة 
بلحايـاة مطلع يونيو بملـايض،  قصِفه 
بمليتدّر عى مناز4  مدتلكات بملوبطنني 
يف بملحافظـة، أُج  عـرشبُت بآلالف من 
سكان بلحاياة عى بلنز ح من منازلهم 
بملاّمـرة إىل أماكن تأ يهـم من بلقصف 
بلعا بني، غر أنهم لم ييلدوب من شبح 
بلقصف بلذي ياللقهم إىل مخيداتهم أَْ  
بلجـاربن بملاّمرة بلتي لجـأ ب بليها، كدا 
أن بملعاناة بملعيشـية بلصعبة بلتي تخيم 
عليهـم 4ي بملطرقـة برُْخــَرى بملوجعة 

لهم. 
 يف جولـة ميابنيـة للديـرة بلتقت 
االعايا مـن بلنازلني بلذيـن عّ  ب عن 
ما آلت إليه ألوبلهم جـربء بملعاناة بلتي 
خلقتها لهم قوى بلعا بن  مرتِزقتهم. 

»منذ نزح��ت من بلدتي لم تش��بع لي 
بطٌن.. جوعنا َأْكَث��ر من شبعنا«

بختـز4 بلحـاج بلوصااـي -بلنازح يف 
خرباـة تقـع رشق زايا- ُكـــلَّ أ جاع 
ال  اهـم  بلنازلـة  فالكارثـة  بلنازلـني، 
تقتـرص عى قرس4م عى تـرك منازلهم 
 مزبرعهم  معايشـهم فقط، فاملأساة 
تضاعفـت يف مـكان بلنـز ح فـوق مـا 

تتصوره مخيلة إنَْيان.
فالخرباـة بلتي تجدع فيها زيامة عن 
ر5 أرُسة نازلـة يفتقر للحا برمنى من 
مقومـات مخيدـات بلنـز ح  ال تصله 
أية معونات، سـوبء من بملنّظدات أ2 من 
بلجهات بلحكومية بلرسدية،  4و عال ة 
عى ذلك عبارة عن ميـالة من بررض 
تعـوم ملكيتها رلـا بملوبطنني من أاناء 
زايا  قا سدح يف بلبابية لعام أراع أرس 
مـن بلبقاء فيها لفرتة احثهم عن مكان 
اايـل،  فيدا عجـزت بررس عـن إيجام 

مكان اايل للنـز ح تضاعف عام بررس 
من أراـع إىل خديـني أرُسة خال4 فرتة 
شهر  نصف بلشهر  4و عام كبر جابً 
 مؤرش عى لجم بلتهجر بلقرسي بلذي 
تفرضه آلة بلعـا بن  تصعياه بلاموي 
بلكبر يف مناطق بليـالل بلغراي،  تعا 
4ذه بلخرباة بلتي  صلت إليها بمليـرة 
يف نز لهـا بمليابنـي  بلـاة من عرشبت 
برماكـن  بملوبطـن بلبايلـة بلتـي يلجأ 
إليها بلنازلون 4رااً من غاربت بلطربن 
 قصف مافعيـة بملنافقني عـى بلقرى 
 بملناطـق بملأ4ولـة عن عدـٍا؛  اغرض 
تهجر بليكان  تحويلها إىل معيكربت 
للغـزبة  مناطـق عيـكريّة خالية من 

بليكان.. 
خرباـة رشق  يف  بمليـرُة  بسـتدعت 
زايـا إىل قصـص مهولة تحكـي  ضعا 
مأسا يا كارثيا يعيشه بلنازلون اعيابً 
عـن ميـاعابت بملنّظدـات  أاعـا عن 

 سائل بإلعال2 بملحلية  بلا لية.. 

نازحون يعصرون الشجر لسد جوعهم
بمرأة نازلة تقو4 »خرجنا  ما معانا 
إىل عيالنـا اس،  ما نحصل بركل نخرج 
بليـوق نـا ر  بللـه بلعظيم مـا نقار 
نشـبعهم، ما نقـار نشـبع بلجها4 
 عـام معي يف بلبيـت مبخل بثنني 
كبار مـرىض، نعرص بلشـجر 
4انك تحت بلشـجر  رجعنا 
بلتـي  بلخرباـة   « ايتنـا 
نيـكنها«  بلنـا نقـو4 
ايتنـا متعوميـن نقـو4 

ايتنا«. 
 فيدـا يحكـي رجـل 
نازح ييكن اني جاربن 
ماّمـرة طالهـا قصـف 
بلعا بن: »4ذه بمليـالة 
ايتي  بمليالة  شوف 4ذه 
أنـا  عيـايل انجتدـع 4نـا 

االليل  نرقا  نتجدـع  بلصباح نتظلل 
تحت بلشجر«. 

 نازح آخر يقو4 »نزلنا إىل زايا قلنا 
خـالص  لانـا مـن جايا، رعـب رعب، 
طربن فوقنـا برااتـي  بإْلف 26 اكله 
أقيـم االلـه  قذبئـف تجي مـن مبخل 
بلحيدـة  من جهـة بلخوخـة إىل خلفنا 
 إىل جنبنـا  بلنا أليانـاً تصاق ندي 
مانّيني بلنا  عيالنا  بلله بلعظيم ندي 

مبننّي مبنِّني 4كذب«. 

وجب��ة واح��دة يتناوله��ا النازح��ون ليوم 
واحد 

لـو4 إناء  بلا ُطبـخ عليه قليٌل من 
»بلاجـرة« نـوع مـن أنـوبع بلبقوليات، 
يجتدـع أَْكثَـــُر مـن 25 طفـالً لتنا 4 
 جبَة بلغابء، تقو4 إلاى برمهات اأنهم 

بلحظ  فالاجـرة لالفهم  بليـو2، 
فضل  أ

اكثـر من أ ربق بلشـجر بملجدوعة من 
بملزبرع  اقايا بلفجل  بلخرضة بلتي يتم 
مللدتها من بليوق  4ي اقايا ما يخلفه 
بلباعـة يف بليـوق بلقريـب بلوبقع عى 
بلطريق اني مايريتي زايا  ايت بلفقيه. 
تقـو4 بمـرأة نازلـة »4ـذه طبخـة 
نفحيـه  نهب له شـوية اصـل  قليل 
زيـت  فعلنـا لـه مـاء   زعنـاه لـكل 
برطفا4  بلنازلني بلذي يف ناليتنا ». 

 
صوت طفل يبكي بألم الجوع 

يتحاث رجل نازح »لوما يخافوب أقو4 
لألطفـا4 4ذب طـربن سـلدان..، انهاة 
مثقلـة اارتعـاب  برلم  بلرعـب نرقا 
بلليل  نحنـا خايفني  نيـدع بلطربن 
فوقنا،  سدعنا بلطربن يرضب جوبرنا 
 ما بجزمنـاش نجلس، يا بخي خايفني 
 عيشـة نجوع أَْكثَــر مدا نشـبع،  ال 
عناي لاجة يل سنتني من يو2 جيت من 

عان«. 
طفـل بسـده عـيل يضحـك  سـط 
بلحزن م ن معرفة لتعاسـة بلوضع 
بلـذي يعيشـه، ال يوجـا يف بملكان 
أُسـطوبنة غاز  بلاة  بلحطب 
4ـي  قـوم  بلكربتـني   أ ربق 
تنانر بلخبز بملارية بلبابئية. 

ِلح��اٌف قماش��ية.. مطب��خ يف الصب��اح 
وغرفة نوم يف املساء

لا لنـا أن نحصَل عى رقم مثالً لعام 
بللحافات أَْ  بلُفُرِش أَْ  بليتائر بملوجومة 
لايهـم غر أنه ال  جوم لـيء من 4ذب، 
فالنازلون يلتحفون االليل ذبت بملالاس 
بلتي يلبيـونها االنهار  4ـذب عى ذبت 
بملنوب4 يجري تغير بملكان من غرفة نو2 
يف بلليـل إىل مطبـخ يف بلصباح  إىل ملجأ 
يحدي من شدس تهامة بلحارقة  سط 
بلنهـار  قا تكـون بلصـورة أالغ اكثر 
من ُكــّل محـا الت توصيف بلوضع أَْ  
تصوير بلكارثة ابضع ُجَدل  عباربت. 
يتحاث رجٌل يف خيدتـه بلتي تجدعه 
اأطفالـه »4نا ال جات بلشـدس بغطي 
من بلشـدس  من بلنـاس يف بلليل  4ذه 
طريـق مـرتبت أغطـي منهـا«،  بمرأة 
تقـو4 »لـو جاء بلطـربن نحتـي كلنا 
4نا«، قاصاة مجدوعة لحاف  سـتائر 

قداشية«. 
كدـا تقـو4 بمـرأة طاعنة يف بليـن 
تيـكُن اني جاربن ماّمرة: »أرقا يل 4نا 
يف ذي غرفتي  جي  اعاين يجبوب يل ماء 
معهم أصـيل  اعاين بخـرج ادغرف يا 
 لاي  4ذبك بلكـوز طلبناه من بلقرية، 
 ال معـي يشء مـن بلجوع  راـك بلذي 
خلقـك ال قداش  ال فـربش  ال اطانية 

 ال يشء«. 
لكايُة مأساة ال تنتهي مع ضحايا 
مجهولـني لكم عليهـم بلعا بن 
تحـت  االعيـش   أم بتـه 
بلجاربن  أَْ  اـني  بلقصـف 
معانـاة  مـع  بملاّمـرة 

إنَْيانية ال تنتهي. 

في جولة ميدانية لتفقد أوضاع النازحين:

نازحو الحديدة.. 
الهروب من املوت إىل الالحياة
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قصٌص مؤملٌة بقلب ُكـّل فرد 
يقطن خلف قضبان السجون، 

يروي بعَضها أفراٌد َزجَّ بهم 
السجاُن الظالُم لسنوات تراوُح 
بعُضها ما بني ثالثة أعوام إىل 

خمسة عرَش َعاماً، حرمتهم عزَّ 
هم يف الحياة والعيش  شبابهم وحقَّ

بكرامة، رغم إكمالهم ملحكوميتهم يف 
الَحـّق العام ولم يتبقَّ عليهم سوى 
دفع مبالغ بسيطة كان أقل املبالغ 

فيها سبعمائة ألف ريال يمني، 
لكن غياَب الدولة التي حافظت عىل 

مصالحها ولم تأبه باآلخرين ولم 
تنصف املظلوم أَْو تعني املعرس، 

غيبتهم يف غياهب السجن ألعوام، 
ولو وجد اإلنصاف آنذاك ملا وقعت 

الجرائم أصالً. 

يف عـام من بليـجون بليدنيـة يقبُع 
بلعـرشبُت مـن بملوبطنني نتيجـَة جربئَم 
مختلفـة، بلبعـُض منها تحتـاُج لقليل 
مـن بإلنصاف  إعـامة بلنظـر،  يتدنى 
آخر ن رسعَة محاكدات، يف 4ذب بلتقرير 
نيـتعرُضها، قامت اـه بلهيئـُة بلعامة 
للـزكاة اافـع أَْكثَــَر مـن 222 مليون 
ريـا4 لإلفربج عن ر5 سـجيناً معرسبً يف 
عام من بليـجون يف بملحافظات بليدنية 
ضدن مرش عها لرصف أموب4 بلزكاة يف 

مصارفها. 
ارئاسـة  بجتداعـاً  عقـات  ليـث 
رئيس مجلـس بلقضاء برعـى بلقايض 
ألدـا يحيـى بملتوكل ضم بلنائـَب بلعا2 
بلقـايض ماجا بلاراااـي  رئيس بلهيئة 
بلعامة للزكاة بلشـيخ شديان محين 
أاو نشـطان  رئيس مصلحة بليـجون 
بللـوبء عبابللـه محدـا بلهـامي، جرى 
خالله تحايُا بليـجناء بملعرسين ضدن 
بملنحة بملالية بملقامـة من بلهيئة  بلذين 
عجز ب عن مفع أموب4 بلغر  بنتهت ُمَاُم 

سجنهم يف بلَحـّق بلعا2. 
يف بالجتدـاع، ثّدـن رئيـُس مجلـس 
بلقضاء برعى 4ذه بملبامرَة بلكريدة بلتي 
تأتي بسـتجااًة لقيـامة بلثورة  بملجلس 
بلييايّس برعى بلذين يتااعون عن كثٍب 
4ـذه بلخطـوَة  آلياِت رصف بلـزكاة يف 

مصارفها. 

اـا ره، أّكـا بلنائُب بلعا2 بسـتكدا4َ 
خطـوبت بإلفـربج عن جديع بليـجناء 
بملكرمـة  شـدلتهم  بلذيـن  بملعرسيـن 
بلزكويـة 4ـذب بلعا2.. مبعيـاً بلجديَع إىل 
بملبامرة اتيـليم زكاة أموبلهم إىل بلهيئة 
بلعامة للزكاة، اعا بالطدئنان اأن بلهيئة 
ترصفها يف مصارفها بلرشعية بلثدانية. 
من جانبه، أّكا بلشـيخ شديـان أاو 
نشطان أن بلهيئة بلعامة للزكاة ستعدل 
اكل جا رخذ بلزكاة مدن  جبت عليهم 
لرصفهـا يف مصارفهـا بلثدانيـة بلتـي 

أ جبها بلله. 
 أشـار إىل أن بلهيئـة مّشـنت عدَلها 
اـرصف بلـزكاة يف مرصفهـا بلرشعـي 
بر 4  بسـتفام منها ثالثة  أراعون ألف 
أرسة محتاجة يف محافظة بلحاياة. 

فيدا أّكا  كيـُل بلهيئة بلعامة للزكاة 
محدـا ليـارة، أن بلهيئـَة ماضيـٌة يف 
عدلها بلتزبماً ادا لّامه بإلسال2 يف جدع 

بلزكاة اأنوبعها أَْ  أاوبب رصفها. 
إىل ذلك، قا2 رئيُس مصلحة بليجون، 
بللـوبء َعبابللـه محدـا بلهـامي،  معه 
 كيـل بلهيئـة بلعامـة للـزكاة، رضوبن 
لديـا بلايـن، ازيارة لليـجن بملركزي 
ملتااعة إجـربءبت بإلفربج عن بليـجناء 
بملكرمـة  شـدلتهم  مدـن  بملعرسيـن 

بلزكوية للعا2 ي2ر22. 
 قـا عـّ  بليـجناء بملعـرس ن عن 
سـعامتهم لهذه بملكرمة بلتي أخرجتهم 
من بليـجون.. مشـياين اـا ر قيامة 
بلثـورة  بلقيـامة بليياسـيّة  بلهيئـة 
بلعامـة للزكاة تجاه بليـجناء  أرس4م 

بلتي عانت كثربً طيلة سجنهم. 

 4نـا نيـتعرض اعضـاً من قصص 
بليجناء بلذين سيتم بإلفربُج عنهم:

عش��رون عاماً يف السجن؛ بسبِب العجز 
عن دفع املبلغ 

بليـجني جديـل عبـاه سـعيا مـن 
محافظـة إب مايريـة بليـ ة، يقو4: 
»يل يف بليـجن عرشين سـنة، ميجون؛ 
ايـبِب قضية قتـل االخطـأ، لكم عيلَّ 
ثالثـة ماليـني  عـرش سـنوبت  مبلـغ 
 سـبعدائة ألـف ثـم تدـت مضاعفتها 
إىل خديـة ماليني  سـبعدائة ألف ريا4 
 عـرش سـنوبت سـجن،  يل يف بليـجن 
عرشين سـنة؛ ايـبِب أنه ال يوجا معي 
بملبلـغ بملحكـو2 اه عـيل«،  أضـاف »ال 
يوجا معي من يافع بملبلغ  ال قريب  ال 
اعيا،  ال يوجا معي ألا يتااع قضيتي؛ 
رَنَّ جديـع أ4ـيل قا ماتـوب كلهم  مات 

بلشهوم  بلغرماء«. 
 أتبََع »بلحدُا لله بليو2َ سـأخُرُج من 
بليجن افضل بلله  فضل بلهيئة بلعامة 
للـزكاة بلتي تكّفلت اافـع بملبلغ كامالً، 
 بلحدـا لله لم أكن متوقعـاً من ألا أن 
يافـَع عني 4ـذب بملبلـغ بلكبـر، ظننت 
بليـجن  رضيـت  يف  اأننـي سـأموُت 

اقيدي  نصيبي يف بلحياة«. 
بليـجني عباه سعيا ُسئل ما إذَب كان 
4نـاك طـرٌف ما عدـل عى ميـاعاته، 
فأجـاب قائالً »نعم، قـا  صل إيلّ بلعايُا 
من بملنّظدات  بملؤسيات  فاعيل بلخر، 
لكنهـم كلهم طلعـوب كذباـني  ال مفعوب 
شـيئاً  ال خرجوني،  يعلم بلله أنني قا 

يئيت من بلخر ج من بليجن«. 

 أتبع »نشـكر بلهيئة بلعامـة للزكاة 
 نشكر بليـيا بلقائا عبابمللك ااربلاين 
ـاط عى  بلحوثـي  نشـكر بلرئيس بملشَّ
ب4تدامهـم  متااعتهـم  مفعهم للدبلغ 
عنـي  عـن جديـع زمالئي يف بليـجن 

شكربً لكم جديعاً«. 

إصابة السجناء بأمراض نفسية؛ بسبِب 
طول أمد السجن

بليـجني صالح سـعيا صالح بملرض 
مـن محافظـة إب مايريـة بلقفر،  4و 
مريٌض نفيس؛ ايبِب طو4 ماة بليجن، 
يقـو4: »مخلت بليـجن؛ ايـبِب تهدة 
قتل، لكم عيلّ االيـجن خدس سنوبت 
 يل عرش سـنوبت،  مبلغ خدية ماليني 
 سـبعدائة ألف ريا4  ال يوجا معي من 
يتااع من أجل إخربجي من بليـجن  ال 

من يافع بملبلغ«. 
 أتبـع كالمـه »اعـا أن أخـرج مـن 
بليـجن إن شـاء بلله أرجع بلبـالَم عنا 
أمي  َمن تبقى من أرستي؛ رَنَّي مريض 
 عنـاي لالة نفيـية ال أمـي إال عى 
بلحبـوب  بملهائات بلنفيـية،  أشـكر 
بلـذي خرجنا من بليـجن  مفـع علينا 

بملبلغ أشكر بلهيئة بلعامة للزكاة«. 

مظلوميُة بليجناء  غياب بلا لة 
بليـجني فها لزب2 عبابلله بلشعيبي 
من مايرية بليـ ة ادحافظة إب يقو4 
للديـرة »بتهدوني اقتل أخي، لكدوب 
عيلَّ ااإلعاب2،  رّشفنا بلحكم مع بلتنفيذ 
من بملحكدة بلعليا، بتصلنا ر4يل فجاء ب 
 تنازلـوب علدوب لنا تنـاز4، ثم رجعنا إىل 

بملحكدة بالاتابئية من أجل بلاية، لكدوب 
عـيلّ عـرش سـنوبت لبس  مفـع بلاية 
 4ي سـبعدائة ألف ريا4، رغم أن بملبلغ 
ايـيط لكن ما لقينا ألا يافع عني 4ذب 
بملبلغ«، مضيفاً »تم سـجني أراعة عرش 
َعاماً إىل بآلن،  توبصلنـا االناس َجديعاً 
 ال ألـا ريض يافـع بملبلـغ عنـي رغم 
 صو4 عـام من بملنّظدـات  بلجدعيات 
بلتي سـلدنا4ا بمللفات  لكم بإلعيـار 
بلذي ُطلبوب مني،  لكن ما عام انشـوف 
منهم ألا، أراَع عرشة سنة يف بليجن«. 
 عنا سـؤبله عن بلجهـوم بلتي كانت 
تقـو2 اها بلا لـة أجاب، »لتـى بلا لة 
كانت تيـتطيع مفع بملبلغ من لقوقنا، 

لكنهم لم يعطونا أي يشء«. 
 أرمف »أتدنـى مـن بلجديـع زيـارة 
بليـجون؛ رَنَّ فيهـا ظلداً كبـربً 4ناك 
أنـاس لهم عرشبت بليـنني عـى مبالغ 
ايـيطة،  أشـكر بلهيئة بلعامة للزكاة 
 بلا لـة  بليـيا عبابمللك بلـذي أعت ُه 
أنـا أمر بملؤمنني،  كل مـن تعا ن معنا 
ز ر ب  أرجوكـم  علينـا،  بملبلـغ   مفـع 

بليجن  شوفوب بلظلم ايجن إب«. 

س��جناء يتش��وقون للخروج من السجن 
للدفاع عن األرض والعرض

بليـجني ألدا سـيف ناجي برايض 
من إب محكـو2ٌ عليه اافع مبلغ سـتة 
ماليني ريا4  سـجن سـت سـنوبت، يف 
قضية قتـل االخطأ،  قـا بنقضت ماة 
بليـجن غر أنه اقي يف بليجن رَْكثَــَر 
من تيـع سـنوبت  ذلك؛ ايـبِب بلعجز 

عن مفع بملبلغ بملحكو2 عليه. 
يقو4 بليجني ألدا برايض للديرة 
»بلحدُا لله افضل بلله ثم افضل بليـيا 
بلقائـا عبابمللـك بلحوثي، أسـأ4ُ بللَه أن 
يحفظـه  ينرصه عى أعـابءه،  بلله ما 
ظنيت إني أخرج من بليـجن أااب، لكن 
بليو2 كأني  لات من جايا اعاما علدت 
أن 4نـاك من يافع عيل 4ـذب بملبلغ 4ذب، 
أشـكر بلهيئة بلعامة للزكاة  أشـكركم 
 أشكر بلييا عبابمللك  كل من تعا ن يف 

إخربجي من بليجن«. 
 أتبـع » بلله أ عاكم  عا رجا4 إنني 
لن أرجع بلبيت إال للزيارة سـأكون اإذن 
بلله جناياً يف بلجبهـات خالص يكفيني 
بليـجن،  4ذب بلـكال2 مـش أمامكم ال 
 بللـه أ عاكـم  عـا رجـا4، نابفع عن 

بلاين  بلوطن  بلناس أجدعني«. 
بلتجـار  مـن  »أتدنـى   أضـاف 
4ـم  مـن  إىل  ينظـر ب  أن   بملييـورين 
يف بليـجن فهنـاك بلكثـر منهـم مـن 

العسرة والفقر أجبرهم على البقاء خلف القضبان لسنوات طويلة أكثَر من المدة القضائية.. 
رة بأكثَر من 221 مليون ريال:  بعد دفع الهيئة العامة للزكاة المبالَغ المفروضة عليهم والمقدَّ

السجناُء املعِسرون يستنشقون هواَء الحرية
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ييتحقون بلخر ج«. 

امل��دة  م��ن  َأْكَث����َر  الس��جن  يف  البق��اُء 
املفروضة؛ بسبِب العجز يف دفع املبلغ

بليـجني عيل عيل محدا عبابلله من 
محافظة إب، يقو4 للديـرة »محكو2 
عـيلّ خدس سـنوبت  مية سـتة ماليني 
 خديدائة ألف ريا4  إىل بآلن ميجون 
إلاى عرشة سنة، زبمت 6 سنوبت؛ رَنَّي 
ما بسـتطعت أمفع بملبلغ، يل يف بليـجن 
من عها عفاش إىل بآلن لرب2  ظلم؛ رَنَّ 
بلا لة كان بملفر ض تيـلم علينا؛ رَنَّنا 

معرس ن  تخرجنا من بليجن«. 
 أضـاف »بليو2 بلحدا لله سـّخر بللُه 
لنـا بلهيئة بلعامـة للزكاة  4ـذه بلا لة 
 بليـيا عبابمللـك،  بلله إنـي  ّكلت بللَه 
 صـالة  معاء ملـا راي سـّهل،  بلله ما 
توقعتهـا مـن ألا يافـع عنـي بملبلغ.. 
أعتقـت  رَنَّهـا  بلـزكاة؛  4يئـة  أشـكر 

رقبتي«. 
 يبقـى بلعايـُا مـن بليـجناء مبخل 
بليـجن؛ ايـبِب بلعجز عن مفع بملبلغ، 
ليـث يـر ي بليـجنُي سـنان محدـا 
عبابللـه بلقبـيل مـن محافظـة ذمـار: 
»ميجون يف سـجن ذمار بملركزي ثالثة 
عـرش َعامـاً  أصـل بلحكـم عيلّ سـت 
سـنوبت  بآلن زبمت سبع سنوبت  مبلغ 
خديـة ماليني ريا4  ثداندائة ألفاً مع 
برغـرب2،  ال يوجا معي مـن يافع عني 

بملبلغ خال4 تلك بلينوبت«. 
 أتبـع »بليو2 بلحدـا لله سـّخر بللُه 
بلهيئـَة بلعامة للزكاة بلتـي مفعت عني 
بملبلغ،  نشكر4م  نشكر بلييا عبابمللك 
بلحوثـي  كل مـن تعا ن معنـا يف مفع 

بملبلغ  إخربجي من بليجن«. 
 لـذبت بليـبب اقـي بليـجني خالا 
محدـا بلشـعبي مـن مايريـة بلز4ـرة 
محافظة بلحاياة مبخل بليـجن، ليث 
قـا4 للديـرة: »لكـم عـيلّ اخديـة 
ألـف ريـا4  بآلن  ماليـني  خديـدائة 
ي مـا  يل عـرش سـنوبت يف بليـجن؛ رَنَـّ
قارت أمفـع بملبلغ،  لم أتوقع أخرج من 
بليـجن، لكن افضل بلله  افضل 4يئة 
بلزكاة  بليـيا بلله يحفظه بلذين مفعوب 
عنـا بملبلَغ بللـه يحفظـوب  أمعو جديع 
بلتجار أن ييا4دوب يف إخربج بلناس من 
بليجن؛ رَنَّ 4ناك بلكثر من بمليجونني 

 بجب أن يخرجوب من بليجن«. 
 أرمف »مـا فيش  بلـا يتااع اعاي 
 ال ياّ ر يل،  جليـت يف بليـجن  لالة 
بررسة تعبانـة يف بلبالم، مـا فيش معانا 
معيشـة  ال زربعـة  ال يقـار ب يافعوب 

عنـي بملبلغ  مع ذلك طولنا يف بليـجن، 
 بللـه يجـزي من مفـع عنّنـا بملبلغ ألف 

خر«. 
 بختتـم قوله »رغـم أن عدري كبرٌ، 
لكـن  بلله ما قا تزّ جـت إىل 4ذب بلعدر، 
لكـن إن شـاء بلله أخرج  نتـز ج اإذن 

بلله«. 

خروُج سجناء وفقاً للمحسوبيات
بليـجني ألدـا مبخـوت ليـار من 
 صـاب بلعـايل محافظـة ذمـار يقـو4 
للديـرة: »لكـم عـيلّ لكدـاً باتابئياً 
ااإلعـاب2  بسـتئنايف إعـاب2 ثـم رشفت 
بلحكم  خرجت إىل سالة بإلعاب2 يف عا2 
ر2ر22 لكن افضل بللـه تناز4 بلغرماء 
ثم رجعت إىل بليـجن ليتـم بلحكم عيلَّ 
االيـجن  بلايـة  بلتـي 4ـي خديـة 

مليون  خديدائة ريا4 يدني«. 
 أتبـع »بآلن بلحدـا للـه نرجع ناس 
صالحـني نحدـي بلبـالم  نجلـس فيها 
اعزة  كربمة، يعلم بلله إنني كان أسدع 
أن 4نـاك من يتم إخربجه من بليـجن؛ 
ايـبِب بلايـات لكن مـن كان ينتدي إىل 
جهة معينـة  يدي يف بلحـزب  ينّظم 
إليهم 4ؤالء يتم إخربجهم من بليـجن، 
أما بلبقية  ال كان يخرجوب  بلا منهم«. 
 أضاف »نشـكر 4يئـة بلـزكاة بلتي 
مفعـت لنـا 4ذب بملبلـغ جزب4ـم بلله ألف 
خر  نشـكر ُكـّل من تعـا ن معنا  إن 
شـاء بلله لن أنىس لكم 4ـذب بلكر2 أااب« 
 أتبع ميـتغرااً »أنا  بللـه يف لياتي ما 
قـا سـدعت إن بلـزكاة عنانـا يف بليدن 
يعطو4ا للفقربء  بملياكني  بملعرسين، 

مـا سـدعت إن بلا لـة تعطـي بلـزكاة 
للدوبطن، من يصاق؟!«. 

املنسيون يف السجن بني العسر ومواعيد 
املنّظمات الكاذبة

بليـجني أمني محدا قاسم عتني من 
مايريـة بلقنـا ص محافظـة بلحاياة، 
َعامـاً  عـرش  ألـا  »يل  للديـرة  قـا4 
ميـجونا، لكدـوب عـيلّ ثالث سـنوبت 
 مفع مية قتل االخطأ لكني قضيت ألا 
عرش َعامـاً؛ رَنَّي ما قـارت أمفع بملبلغ 
سـتة مليون ريا4،  كم قـا جاءت إلينا 
منّظدـات  جدعيـات  نيـلدهم لكم 
بإلعيار  لكن كلهم كذباني  ال خرجونا 
 ال مفعـوب علينا أي ريـا4، إىل أن جاءت 
بلهيئة بلعامة للزكاة  مفعت علينا بملبلغ 
اأمـر بليـيا عبابمللك بلحوثـي  جزبكم 

بلله خر«. 
 كذب 4و4 بلحا4 لاى بليجني عيل عيل 
سـعيا بملقبيل من محافظـة إب مايرية 
بلقفـر، ليث قا4 للديـرة »ميـجون 
يل إلـاى عرشة سـنًة، لكم عيل خدس 
سـنوبت  مية أراعة مليون  سـبعدائة 
ألف ريا4،  بآلن يل 22 سـنة  بزمبم فوق 
بلحكم سـت سـنوبت،  مبئدا يأتوب إلينا 
لجـان  منّظدات  لكن كلهم كذباني  ال 

يعطونا يشء ال م لة  ال غر4ا«. 
 أتبـع »بليـو2 بلحدـا  بلشـكر للـه 
أ الً ثـم للهيئـة بلعامـة للزكاة  بليـيا 
عبابمللـك بلحوثي بلذي أمر االافع،  بلله 
إنـي ما توقت أن يافعوب عـيل 4ذب بملبلغ 
 ال ضنيـت أن أرى اناتـي  أرستي مرة 
ي ما قا شـفتهم من يو2  أُْخـــَرى؛ رَنَـّ

مخلت إال مرة  بلاة،  أتدنى من بلتجار 
 بملييورين مربجعة سجن إب ليشوفوب 
كـم فيـه مـن مظاليـم  ييـتحقوب أن 

يخرجوب من بليجن«. 

أم��ل الحي��اة ال��ذي أعادته هيئ��ة الزكاة 
للسجناء املعسرين

فقا معظُم بليـجناء برمَل يف بلعومة 
إىل بلحيـاة مرًة أُْخـــَرى خارج قضبان 
بليـجن، لتـى جـاءت اـامرُة بلهيئـة 
بلعامـة للزكاة غـر بمليـبوقة  أعامت 
إىل أ لئك بملعرسين برمـَل يف قضاء اقية 
بلعدر مع أ4اليهم كدا سائر بلناس. 

بليـجنُي عبابلله محدـا مر4م غانم 
إب  محافظـة  بلعايـن  مذيخـرة  مـن 
يقـو4 »لكدوب عـيلّ اعا أراع جليـات 
يف بملحكدة خديـة أشـهر للحـق بلعا2 
 مبلغ خدية ماليني ريا4 يف قضية قتل 
االخطأ،  بآلن يل يف بليـجن لوبىل سبع 
سـنوبت، طلبنا  رجونـا بلعالم  بلتجار 
لتـى بلحكومة الغنا4م ييـاعا نا  ال 
 بلله لقينا جوبااً من ألا، سبع سنوبت 
يف بليجن  ال معي ما آكل اه  ال أتعىش 
يف بلبيت كيف أمفع مبلغ خديـة ماليني 
ريا4،  بلحدا لله بآلن بلله يحفظ  يوفق 
بلذي مفع عيل بملبلغ  عى رأسـهم بلييا 
عبابمللـك  4يئة بلزكاة بلله يجزيهم بلله 
خـر«، متبعاً »بلحدا للـه بلذي اعث لنا 
4ذب بليـيا أسـأ4 بللـه أن ينـرصه عى 

أعابئه يف بلابخل  بلخارج«. 
كدـا يقـو4 بليـجني ماجـا يحيـى 
»مخلـت  إب  محافظـة  مـن  بلكبـش 
بليـجن؛ ايـبِب قتـل االخطـأ  لكم 

عيل ثالث سـنني  مبلغ خديـة ماليني 
 خديـدائة ألف ريـا4  إىل بآلن صار يل 
عرش سـنوبت مبخـل بليـجن،  بلله ما 
توقعت ألا يافع عني 4ـذب بملبلغ؛ رَنَّي 
كنت قا يئيـت من ُكـّل بلبرش؛ ايـبِب 
بلكثر مـن بملتالعبني بلذين يأتوب إلينا ثم 
يقولوب نافـع عنك  ال يافعـوب،  عناما 
سـدعت أن بلهيئة بلعامـة للزكاة مفعت 
عني بملبلـغ فرلت  اكيـت  بلله اكيت 
من بلفرلة،  رسـالتي إىل بلهيئة بلعامة 
للـزكاة أن يهتدوب ابقية بمليـاجني 4نا 
بلكثر من بمليـاجني ييتحقوب يخرجوب 

 بلله يكتب أجوركم«. 

س��جناء لم ُيحَكم عليهم بالسجن وإنما 
العسرة حكمت بذلك

بلعايُا من بليـجناء لم يحكم عليهم 
االيـجن يوماً  بلابً، فقط لكم عليهم 
اافـع بلايـات، لكن بلعـرسة  بلظر ف 
بملاميـة بلضيقة أج تهم عـى بلبقاء يف 
بليـجون لينوبت عاياة، بلبعض منهم 
تجـا زت فرتة اقاءه يف بليـجن بلعرش 

سنوبت. 
بليـجني محدـا عبـاه اورجـي من 
مايريـة بللحية محافظـة بلحاياة قا4 
للديـرة »يل ميجون يف مايرية بللحية 
22 سـنة،  مبلـغ بلاية خديـة ماليني 
 خديـدائة ألـف ريـا4 قتلـت االخطأ 
 لـم يحكدوب عيلّ االيـجن يوماً  بلابً، 
 أنـا مـا معـي  ال يشء أمفع مـن أجل 
بلخر ج،  جليـت يف بليـجن 22 سنة؛ 
رَنَّني معرس،  بآلن أشـكر من مفع عني 
بملبلـغ بلهيئة بلعامة للزكاة  افضل بلله 
ثـم أ بمر بليـيا عبابمللك بللـه يحفظه 

 أشكركم جديعاً«. 
 4كذب أج ت بلظرُف بملامية بليجني 
بلحيدـة  مـن  اـامي  عبابللـه شـوعي 
بلابخليـة محافظـة صنعـاء بلذي لكم 
عليـه اافـع بلايـة فقـط م ن بلحكـم 
عليه االيـجن، ليـث قا4 للديـرة » 
لكدـوب عيلّ اافع مبلغ خديـة ماليني 
 خديـدائة ألف ريا4 مية قتل االخطأ، 
 بلله ما توقعت ألا يافع عني بملبلغ إىل 
أن جـاءت 4يئة بلزكاة بلتي مفعت علينا 

4ذب بملبلغ نشكر4ا«. 
 بختتم قوله »كنا نيدع من قبل اأن 
بلناس يافعـوب بلزكاة للا لة، لكن ما قا 
سـدعنا أن بلا لة تعطي بلزكاة للفقربء 
 بملياكني أاابً، نشـكركم  نشكر 4يئة 
بلزكاة  بليـيا عبابمللك،  نشـكر بلذين 
مرسـونا يف بليجن  أعام ب إلينا برمل يف 

بلحياة«. 
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تتمات من الصفحة األخيرة .. 
مفاوضات السويد حملُة عالقات عامة

رسـباب مختلفة فرتكيا؛ ايـبِب معم بليـعوميّة لالنقالب ضا 
برم غان  قطر؛ ايـبِب بلحصار بملفر ض عليهـا،  االتايل بتخذت 
م 4ٌ أخـرى موقفـاً محايـابً مـن 4ـذب بلـرصبع كُعدـان  بلكويت 
 بملغـرب، مدا أَمَّى إىل فقابن بلا ر بليـعومّي  بإلماربتي، إىل بلكثر 
من برم بت بليياسيّة بلتي كانت تيتخامها لتبييض جربئدها ضا 

بلشعب بليدني كجامعة بلا 4 بلعراية. 

البيئة السياسّية الداخلية 
لـم يعا ان سـلدان يحظـى اذلك بلاعـم مبخل مدلكـة بإلْر4َاب 
بليـعومّي، رسـباب كثـرة: منهـا ما يتعلـق االـرصبع بلابخيل يف 
عائلة اني سـعوم  بلتي 4ي مرشـحة للتزبيا اُقـــــوَّة يف بلفرتة 
بلقاممة، كدا تأثربت بعتقاالت ان سـلدان لرجـا4 برعدا4  أاناء 
عدومته  بلتضييق عى بلحريات  بعتقا4 ُمعاة بلو4ّااية  بليلفية 

بليـعومينّي  بإلر4اق بملـايل؛ ايـبِب بلضغط بلذي تيـببه طلباُت 
بلرئيس برمريكي تربمب  بملؤرشبت بلتي تأتي من مبخل بليـعوميّة 

عن بلصعواات بملالية. 
لكل 4ذه بملؤرشبت فهناك تربجٌع 4ائٌل يف ُقــــوَّة بليـعوميّة ما 

اني برمس  بليو2  ساءت بلصورُة أَْكثَــَر.. 
ااملقااـل كثرٌ من بملحللني يحتـار ن إذَب كان بلحا4ُ كذلك فلداذب 
بلعا بن ميتدّربً ابياطة شاياة؛ رَنَّ بلعا بَن عى بليدن 4و لرب 
أمريكيـة  ملصالَح أمريكية إرسبئيليـة احتة، لا 4 فيها برمريكي 
بالختباَء خلف بملرتِزق بملحيل 4امي، ثم لا 4 بالختباء خلف بلوكيل 
بإلقليدي بليـعومّي،  عناما سـقطت 4ـذه برم بت ظهر صالُب 
بملصلحة بلحقيقية يف بستدربر بلعا بن  4و برمريكي؛ لذلك سدعنا 
اومبيـو يف إلاطتـه أمـا2 مجلس بلشـيوخ برمريكـي يتحاث عن 
أ4ديّة بليعوميّة  رض رة معدها يف بلعا بن  خطر إيقاف بلعا بن 

عى بملصالح برمريكية.. 
 االتـايل فاملتوقـُع أن مفا ضـات بليـويا لن تكـون إال لدلة 

عالقات عامة لتجديل بملأسـاة  محا لة إضعاف بلضغوط بلا لية 
نحو إيقاف بلعا بن ع  بإليحاء اأن 4ناك عدليًة سياسـيًّة قائدًة، 
 4ـي بملفا ضـات فلـو كانـت 4نـاك جاية لتـم إيقـاُف بلتصعيا 
بلعيـكرّي  ليـدح للقربر بل يطاني بملعر ض عى مجلس برمن 
االصـا ر رغم ميـا ئه بلكبرة، كدـا أن بملرتِزقة لم ييـدح لهم 
اتوقيـع بتفـاق بررسى  غر4ـا مـن بملـؤرشبت بلتي تافـع نحو 
بالعتقام اأن بملشـا ربت بلقاممة لن تخرج انتيجة ذبت جا ى رغم 
أنها تدثل لدالً ثقيالً عى بليـعومّي لكن بلقـربر ليس اياه ال ايا 

بلعاّ  برصيل  4و برمريكي  من اعاه بإلرسبئييل  بإلماربتي. 
 ما يافع إلقامة بملشـا ربت يف 4ذب بلتوقيت بلضغوُط بملدارسـة 
م ليـاً إليقاف بلعا بن ضـا بليدن  ما سـيؤمي إليقاف بلحرب 4و 
بلتغيـر يف بمليـزبن بلعيـكرّي لصالح بلجيـش  بللجان بلشـعبية، 
مدا يافـع برمريكي لليأس من بلحيـم بلعيـكرّي  بللجوء للحل 

بلييايّس كعامته يف ُكــّل بمللفات بلا لية.

ـالُم األممي األسـود   السَّ
ـد هنـادي محمَّ

ـال2 برسـوم اإرسـاِلها  • كالعـامة تظَهُر برمُم بملتحاُة متوشـحًة َزيَّ بليَّ
ملبعوثِها بر4وج مارتن غريفيث بلـذي لطَّت قاماُه محافظة بلحاياة، ليُث 
4ُ لُه نفُيُه أخذَ ما ليس له،  لكن يبا  أنَُّه َغفَل سهوبً ال  محرقة ُكـلِّ َمن تيوِّ
ال2 إىل جانب لقيبتِه بلاالوماسية؛ رَنَّها ما  َا فيه عن إلضار لدامة بليَّ تعدُّ
زبلت  ستبقى لبييَة قفص لدم بلرشَّ  فيضانات بالستكبار   قوم بلتَّج ، 
 ما يكشـف ال يؤّكا بسـتدربر بنحطاط بلا ر بلذي تؤميه 4ـذه بملنظَّدة 4و 
إلاطـة بملبعوث بلتي طرلها  قاَّمها  أفام يف جـزٍء منها قائالً اأنَّ )بلُحاياة 
من برموِر بلتي جلبت بلحرب(.. قو4ٌ يجعُل بلجداَم يتحرَّك من سكونه ضحكاً 
من سـخف بركذ اة بلياذجة بلتي تعكُس لجم بسـتخفافهم اعقولنا اُغية 
كلية  بلتَّأثر عى قارصي بلوعي  من ينجر ن خلف بلترصيحات بإلعالمية بلشَّ
بملخامعـة للدجتدعـات؛  اهاف قلب لقيقـة بلتَّصعيا بلـرشس بلحاصل يف 
عبية 4م بملتيببون اذلك،  مدا ال  الل بلغراي عى أن بلجيش  بللجان بلشَّ بليَّ
ريب فيه  أك  من ُكـّل 4ذب 4و ار ز4ا كوسيط  فاعل خر يريا من بلشعب 
بلتصفيـق له  بالجتذبب إليه من خال4 نغداته بلنشـزة بلتي يبقبق اها ناعقاً 

ر..  عر يف بلخفاِء  يُامِّ ادا ال يقا2  ال يؤخر  إنَّدا يُيَّ
ـامة، يكفيها أراعة  4ذِه 4ي برمُم  4كذب مبعوثو4ا بملتلوِّنون كالحيِِّة بليَّ
أعوب2 مجالً  خبثاً اتنا  أميـينا فيها  نحن نتقلب اني قلقها  تأزمها م ندا 
ـاٍر عنيا، منّاٍع للخِر معتٍا  أية للو4، فخاات منّظدُة بلكفر  خاب ُكــلُّ َجبَـّ
أثيم،  ما بلنَّرُص إاّل من عنا بللِه إنَّ بللَه عزيٌز لكيم..   بلعاقبـُة للدتَّقيـن.

احذروا األمواَل الساخنة 
يحيى صالح الدين 

برمـوب4ُ بليـاخنة تعني تافـق رؤ س برموب4 من م لـة إىل م لة أخرى 
لتغير سـعر بلـرصف ملاة  جيـزة ثم ترلل مدـا يحاث 4ـزبت لالقتصام 
لعـا2  بلنـاس  لـاى  بلوطنـي  بضطرباـات 
بسـتقربر بر ضـاع  4ـذه بلعدلية يقـو2 اها 
تحالف بلعـا بن لالياً يف بليدـن اغية إلابث 
تغيـر مفاجئ ثـم يتبعه تغيـر مفاجئ آخر 
يؤمي إىل بضطربب بليوق  زعزعة بالستقربر 
بالقتصامي؛ لذب الاا من  ضع خطة بقتصامية 
بسـتعابمبً الرتابمبت بلتغير بلحاصل يف سـعر 

بلرصف للُعدلة بليدنية. 
صحيٌح أن 4ناك جشـعاً لاى اعض بلتجار 
لكن ليـس من مصلحة بالقتصـام بلوطني أن 
يفلس بلتجـار اني ليلة  ضحا4ـا فهذب يؤمي 
إىل كيـام  اطالـة كبـرة فالتجـارة عصـب 
ـة؛ لذب ال اا من تشـكيل لجنة مشـرتكة اني بلحكومـة  بلتجار لوضع  برُمَّ
لل مشـرتك لهذه بالرتابمبت بلحاصلة يف سـعر بلرصف  بلبحث عن للو4 
لصالـح بملوبطـن  تضدن عـا2 إفالس بلتجـار ليث من بملتوقـع أن تجار 
بلحايا  موبم بلبناء  بليـياربت سـيعلنون إفالسهم كدا أن بملوبطن لم يعا 
قـامرب عـى تحدل برتفاع برسـعار بملجنونة فال اا أن يتـم  ضُع معالجات 
توبجـه لرب بلتحالـف بالقتصامية بمللعونة  ذلـك االرتكيز عى معم بملنتج 
ـة يف بملوبم بلغذبئية برساسـية فهذب  بملحـيل  تحقيق بالكتفـاء بلذبتي َخاصَّ
فقـط 4و بلَحـــّل ملوبجهة بلعبث بلـذي يقو2 اه تحالف بلعا بن يف سـعر 

بلرصف للُعدلة بليدنية. 

دروس وعبر حرب التحرير ضد المستعمر في جنوب الوطن
الشيخ عبدالباسط سران 

بلتفـاالُت بلوطـن اعيِا 
جنـاي  آخـر  جـالء  يـو2 
اريطانـي يف 267 بلذي 4و 
بمتابٌم لثورة ُكلِّ أاناء بليدن 
ثـورة بلــ 24 مـن أكتوار 
جّيـات  بلتـي  بلخالـاة 
مالالتهـا  مضامينهـا  يف 
بلوفـاَء  بلعرفاَن   أاعام4ا 
ر لئك بلثـور برماجا بلذين 
شـاركوب يف قيـامة بلثـورة 
ضـا بمليـتعدر بل يطاني 
بلغاصب،  بإلسها2 بلفاعل 

يف بلنضـا4 بلوطني بلتحريـري من بلغزبة 
بملحتّلـني بلذيـن جثدوب عى صـا ر أاناء 
بلوطـن يف بملحافظات بلجنواية  بلرشقية 
بلتضحيـات  بلزمـن،  لتلـك  مـن  رملـاً 
بلِجَيا2 بلتي قّامها بلثوبُر من أجل بلحرية 
 بالستقال4 من اربثني بمليتعدر  ج  ته 
 طغيانه،  يف مقامتهم بلشهابء براطا4: 
ألدـا بلكبـيس،  عبابلفتاح إسـداعيل، 
 سـالم ُراَيِّع عـيل،  عيل عنـرت،  صالح 
مصلح قاسم،  عيل شايع 4امي،  محدا 
صالح مطيع،  مـار2  عبوم  عبابلعزيز 
عبابلويل  غر4ـم بلكثر ن مدن خاضوب 
نضـاالً  كفالـاً مريـربً ضـا بمليـتعدر 
بل يطانـي  ركائـزه،  قامـوب أر بلهم 
رخيصـة يف سـبيل بلحرية  بالسـتقال4، 
 يف مقامتهم بلشـهيا بلبطل غالب ربجح 
لبـوزة،  كذلك بلجبهـة بلقومية،  جبهه 
بلتحريـر،  كذلك مـن بملناضلـني برلياء 
بلذين ال لرص لهم جديعهم كان لهم م ٌر 
اـارٌز يف بلكفاح بمليـلح  بلعدـل بلفابئي 
ضا بالسـتعدار بل يطاني بلغـازي بلذي 
بلتـل بملحافظـات بلجنوايـة  بلرشقيـة 
مـن بلوطن عى مـاى 229عامـاً عاث يف 
بررض فيامبً، ُميتهيناً اكربمة بليدنيني 
اج  تـه   لشـيته ضا بلثـوبر برلربر 
بلذين لدلـوب عى عوبتقهـم مهدَة تحّرر 
جنوب بلوطن من 4يدنة  نر بلغازي. 

 مـا ألوَجنـا بليـو2 كيدنيـني  نحن 
نحتفـُل االذكـرى بلـ52 لعيـا جالء آخر 
ميـتعدر اريطانـي من جنـوب بلوطن 
بلحبيب أن نيـتوعَب ما أشار إليه بلييا 
بلقائا عبابمللـك ان ااربلايـن بلحوثي يف 
سـياق خطاااتـه  أن نعدـَل ادضامـني 
صعيـا  عـى  بلخطااـات  4ـذه  جديـع 
بلوبقـع، ليث أّكا أن بلثـوربت 4ي عبارة 
عـن تَحــّرك شـعبي تفرضـه بلرض رة 
بإلنَْيانية يف بملقامة،  االنيبة للشعوب 

ذبت بلقيم مثل شـعبنا بليدنـي بلذي 4و 
شعٌب ميلٌم ينتدي لإلسال2، فهو ينطلُق 
أيضاً يف ثوربته بنطالقاً من 
قيدـه  مبامئـه،  إَضاَفًة 
بملوضوعيـة  بلظـر ف  إىل 
يعانـي  بلتـي  بلضاغطـة 
منها بلشـعب، فيضطر إىل 
أن يثـور،  كانت ثورُة 24 
مـن أكتواـر ضـا بملحتـّل 
بل يطانـي بلذي بسـتعدر 
جـزءبً كبربً مـن الانا عى 
ماى 229 عامـاً تَحــّركاً 
رض رياً ال اـا منُه،  4ذه 
بمليـألة من أ4م بمليـائل 
بلتي يجـب أن تيـتوعبَها شـعوانا،  يف 

بملقامة شعبنا بليدني بمليلم بلعزيز. 
إن لالـَة باللتـال4 4ي لالـٌة يضطر 
أيُّ شـعب ملوجهتهـا،  ال يدكن بلتعايش 
معها؛ رَنَّها لالة يفقا معها أي شعب 

محتـّل كربمتـه  بسـتقالله  لريته، 
مضيفـاً أن بلبايل عن ذلـك 4و بالمتهان 
 بلظلـم  بالضطهـام  بلقهـر  بإلذال4 
 بالسـتعبام، قـا تتدا4ى اعـض بلفئات 
 اعض بلشـخصيات،  قا تيـا4م أم بر 
يف  بلشـعوب  بلجهـات إلخضـاع  اعـض 
مربلـَل معينـٍة لحالـة باللتـال4،  لكن 
يصل بلجديُع يف بلنهاية إىل قناعة ربسخة 
ارض رة بلتحّرر،  رض رة بلثورة للتحّرر 
بلـذي ال يأتـي إال مـن خـال4 ثـورة،  ال 
يأتـي ااملجان،  ال يأتـي ارغبة  موبفقة 
مـن بملحتّل مـا لم يكـن مضطـربً، فألن 
من بملهم يف 4ذب بلتوقيت لشـعبنا بمليـلم 
بلعزيز  شـعوب بملنطقة أن تعَي اأن من 
بلـرض رة بلتَحـــّرك بلجام منـذ بلبابية 
ملوبجهـة بملحتـّل ااالً عـن بالنتظار لتى 
يتدكـن، ثـم تضطـرُّ بلشـعوب إىل مفـع 
رضيبة أكـ  يف سـبيل سـعيها للتحّرر، 
فالتَحـــّرُك بلجامُّ منذ بلبابيـة،  بلثبات 
منـذ بلبابيـة،  بلتَحــّرك االقـار بلالز2 
 بلكايف يف ميـتوى بلتحـاي، منذ بلبابية 
أمـر مهم جـابً،  من بملعر ف يف ميـألة 
باللتال4 بل يطانـي يف بلجنوب ااأ اعان 
أنه كان مرفوضاً منذ بلبابية لاى برلربر 
 بلرشفاء 4ناك،  كان 4ناك تَحــّرك منذ 
بلبابية عى فرتة باللتـال4 كاملة،  لكنه 

يف مرللة معينة كان محا مبً. 
عوبمُل متعـامٌة أضعفت 4ـذب بلتحّرر 
يف مربلـَل،  سـاعات عـى تقويتـه يف 
4ـذه  مقامـة  أُْخـــَرى،  يف  مربلـل 
للَخَونَـة  بلـا ر بليـلبي جـابً  بلعوبمـل 
 بلعدالء بلذين يلعبون م ربً كبربً لصالح 

بملحتـّل،  لصالـح تدكينه مـن باللتال4 
مـن خـال4  قوفهم يف صف 4ـذب بملحتّل، 
 تعا نهـم معـه اـكل أشـكا4 بلتعـا ن 
سياسـيّاً  إعالميـاً  عيـكرياً،  كذلـك 
عدلهم لتاجني بملوبطنني اكل برسـاليب، 
فييـهدون إىل َلـاٍّ كبر يف تدكني بملحتّل 
اـأن ينجـح يف مـا سـيطرته،  توسـع 
سـيطرته ليشـدَل مناطَق  بسعة،  من 
بلبقـاء لفـرتبت طويلـة يف نهايـة برمر، 
 من 4ـذب بملنظور بلوطني بالسـرتبتيجي 
لقائا بلثورة بلييا عبابمللك بلحوثي علينا 
أن نيـتلهَم بلـار س  بلعـ َ مـن أ لئك 
بلثائريـن بملامـني،  لياتهـم بلكفالية، 
 نضالهـم  ثباتهم يف سـبيل بلتحّرر من 
طغيان  غطرسة بالسـتعدار بل يطاني 
بلغاصب، ال سـيدا  نحن نلدس  نشـها 
بسـتعداربً جايـابً،  محتـاّلً متعجرفـاً، 
 غازياً متغطرسـاً يف عـان  لرضموت 
 لحج  بلضالع  سـقطرى  شبوة  أاني 

 غر4ا من بملناطق.. 
4ـؤالء بلغزبة بملحتّلـون أَْكثَـــُر ُقبحاً 
 4دجية مـن ذلك بمليـتعدر بل يطاني 

بملقيت.. 
إنهـم بليو2 يرتكبـون أاشـع بلجربئم 
احق شعبنا،  ينرش ن بليجوَن بلرسية، 
 يرتكبون أقبـَح أنـوبع بلتعذيب بلنفيس 
 بلجياي احق أاناء بلوطن اكل  لشية 
 إجرب2،  ينبهون ثر بت بلبالم اربً  احربً. 
 عليه  ادناسـبة عيـا بلجالء يتوجب 
عـى ُكــّل بلرشفـاء يف 4ـذب بلوطـن ااء 
بلكفـاح بمليـلح بملنظـم  بلشـامل ضا 
بملحافظـات  ُكــّل  يف  بلغـزبة  بملحتّلـني 
بلجنواية  بلرشقية، متخذين مدا سطره 
أاطـا4 ثـورة 24 مـن أكتواـر اامائهـم 
 تضحياتهم بلحقيقـة بلهامة بلتي تؤّكا 
قارة بلشـعب عـى بالنتصـار مهدا كان 
لجم قوى بلغزبة َ إمكانياتهم، فاررض 
ر4لهـا،  نؤّكا عـى أن ُكـّل شـ  يقبع 
تحـت باللتـال4 برجنبـي ال تفريط فيه، 
 ال تنـاز4 عنه،  أن بلتحريَر من باللتال4 
بلُجـُاِم  طرمه 4و ميـؤ لية  بقعة عى 

عاتق ُكـّل بليدنيني. 
بلخلـوُم رر ح شـهابء ثـورة 24 مـن 
أكتواـر بملجيـاة،  رر بح ُكــّل بلشـهابء 
براطا4 بلذين ر  ب بررض بليدنية اامائهم 

يف موبجهه بلغز   باللتال4 بلجايا.. 
 بلشفاء للجرلى.. 

 بلنرص للدجا4ايـن يف ُكـّل بلجبهات 
 للشعب بليدني بلعظيم.. 

 عاشـت بلجدهوريـة بليدنيـة لـرًة 
كريدًة ميتقّلة.. 
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زياد منى

ال  بلـذي  بلوقـت  يف 
رض رَة  فيـه  نناقـُش 
معرفـة ظـر ف جريدة 
جدـا4  بلصحـايف  قتـل 
اا  خاشـقجي غيلًة، فال 
من بإلعربب عن م4شـتنا 
من بمليالات بملخصصة 
اعـض  يف  بلحـاث  لهـذب 
 سـائل بإلعال2، بمليتقّلة 
إىل َلــّا ما، مـع تأكيانا 
أْن ليس ثدة من بستقال4 

أي مرش ع، صحايف أَْ  غره، عن بملدّو4. 
اـات من بملعـر ف لكل متااـع، أن قتَل بليـعوميّة 
اـني  االـرصبع  برتباطـاً  ثيقـاً  مرتبـٌط  بلصحـايفَّ 
أجهـزة بلا لـة برمركية  مؤسيـاتها. فــ » كالة 
بالسـتخباربت بملركزيـة« بلتـي تبنـت بلتعـا ن مـع 
»بإلخـوبن« يف قطر  تركيـا، 4ي بلتي تبنـت بملغا ر، 
إذ قيـل بلكثـر عـن برتباطـه اهـا  أنـه كان ينيـق 
تَحــّركاتـه معه، فقـا كان يخطط لتأسـيس لزب 
»إخوبني« سـعومّي االتعا ن مـع »يس أي إيه«،  فق 

اعض بلتقارير برمركية. 
بلا لـة بلعديقـة أَْ  بلا لـة بلخفيـة يف  بشـنطن، 
 منهـا اعـض أم بتها من  سـائل بإلعـال2/ بلتضليل 
مثل »نيويورك تايدز«  » بشنطن اوست«، إَضاَفة إىل 
قنـاة »يس إن إن«، معاميـة لا نالا تربمب، لذب نجا4ا 
تحا 4 فـرض قضية بغتيا4 خاشـقجي عى أجنابت 
بإلعـال2 بلعاملـي، نكايـة االرئيس برمركـي،  اهاف 
إضعافه ع  تشـويه سـدعته عاملياً  محلياً، ال لتى 

إقالته إن أمكن. 
 مـا مخلنا نحـن يف 4ذب بلـرصبع؟  ملاذب بلتشـايا 
عـى إمبنة محدـا ان سـلدان فقـط؟ بلجريدة احق 
خاشـقجي برتكبتهـا بإلمبرة أَْ  بلا لة بليـعوميّة، ال 
شـخص محام. إن بلتشـايا غر بملقبـو4 عى إلصاق 
بلتهدـة اشـخص  يل بلعهـا بليـعومّي يعنـي ت ئة 
بلا لة بليعوميّة من بلجريدة؛ إن  لشية بان سلدان 
معر فة لوبلاه،  برخر،  فق شقيقه فها، متهور. 

سـلدان بختار بانه بملتهور؛ رَنَّه يدثله خر تدثيل. 
إن بلتشـايا عى إلصاق بلتهدة ااان سـلدان ال اا أن 
يقـوم إىل إغفـا4 بلنظر عـن جربئم بلا لة بليـعوميّة 
منذ تأسييـها، علداً اأنها قامت عـى بلغز   بلنهب 
 بلغنيدة، لذب من بلطبيعي أن يكون شعار4ا بلييفان. 
إنهدـا يشـربن إىل مموية 4ـذه بلا لة بلتـي ال تعرف 

سوى بلقتل  بلتامر طريقاً للييطرة  بلهيدنة. 
بملطلوب فضح جربئم نظا2 آ4 سعوم  عا2 بليداح 
ري موضوع أن يتقا2 عى جربئده يف سـوريا  لبنان 
 بلعربق  بليدن،  عا2 بليداح ارصف بلنظر أَْ  لتى 
غّض بلطرف عن جربئم اقية بملشـيخات بمليـتعَدرة 
يف قطـر  بلبحريـن  ُعدـان  غر4ا. كدـا  جب عا2 
بليـداح لهذه بلقضية االتغطية عى رصخة جدا4ر 
فريق »بلرجاء« يف مغرب أمر بملؤمنني ]![ بلتي تلخص 
آال2 أمتنـا بملقهـورة،  بلتـي بنطلقـت يف نفـس فرتة 

بغتيا4 بلصحايف خاشقجي. 
4ذه 4ـي بر جاع بلحقيقية رمتنـا. بملطلوب أيضاً 
بلتديـك احقيقة أن رصبخ اعض م بئر ميـتعدربت 
بلخليج بلفاريس، بملشـيخات، عى بغتيا4 خاشـقجي 
يهاف أيضـاً إىل بلتغطية عى تطبيعهـا بلعلني بلوقح 
 بإلجربمـي مع بلعا  بلصهيوني. فتْحَت مخان قضية 
بغتيا4 بلصحايف خاشقجي ُمرِّر بستقبا4  فوم ثقافية 
)ثقافـة بالضطهام  بالسـتعدار  بلعنرصية  بلفصل 
رياضيـة  بلجداعيـة(،   فـوم  بلعنـرصي  بإلاـامة 
)رياضة بالغتياالت  قنص بلرجا4  بلنيـاء  برطفا4 
بلفليـطينيني  ايـوت  بملتظا4ريـن  تامـر   رضب 
بلصهيونـي يف  بلعـا    بعتقـا4 بآلالف( مـن كيـان 
بمليـتعدربت بل يطانية بمليداة بإلماربت بملتصارعة، 
 قطر  ُعدان  بلبحرين،  4ذه قدة بإلجرب2  بلخيانة. 
بلقضيـة تبقـى فليـطني؛ رَنَّ فيها تختـرص ُكـّل 

قضايانا. 

محادثات السويد: البحُث عن »خروج مشّرف« من اليمن
حمزة الخنسا

بلعيـكري  بلتحالُُف  أعلـن 
يف  بليـعوميّة  تقـوُمه  بلـذي 
بليدـن، بلخديـس 24 ترشين 
بلثاني/ نوفد ،  قف بلحدلة 
بلعيكرية يف بلحاياة،  أصار 
عـى  قوبتـه  إىل  تعليدـات 
أمس  بلقتـا4.  بررض اوقـف 
بالثنـني، 27 ترشيـن بلثاني/ 
نوفدـ ، قا4 بملتحاث ااسـم 
بلتحالـف، بلعقيـا بليـعومّي 
بلعدليات  بملالكـي، إن  تركـي 
يف  ميـتدرة  بلعيـكرية 

بلحايـاة. بسـتدربر بلعدليـات لــ "تحريـر 
بلحايـاة"،  ضعـه بملالكي يف إطـار معم ما 
تيـديه بلرياض "بلجيـش بلوطنـي"، بلذي 
يقو4 جنوايون إنه مكـّون من بلعرشبت من 
شـباب بلجنوب بلذين يعوم ن جثثاً متفّحدة 

من بليالل بلغراي. 
بلتخبُُّط بليـعوميُّ عى بمليتوى بلعدالني 
برمبء  عـى بررض، ال ينعكـُس فقـط عـى 
بإلعالمي بلياعي إىل تجديل صورة بلهزيدة يف 
بلحاياة. برمبء بليـيايّس لليعوميّة  فريقها 
بليدنـي، راطاً ااملحامثـات بلجاري بلتحضر 
لها يف بليويا، 4و أيضاً محل تخبّط  برتباك. 
معركـة بليـعوميّة  بإلمـاربت برخرة يف 
بلحاياة،  بلتي  ضعت لها  بشـنطن سـقفاً 
زمنيـاً ينتهي انهاية بلشـهر بلجـاري، مثّلت 
آخـر بملحـا الت يف إطـار تحقيق نـرص يُعتا 
اـه، تذ4ـب ادوجبـه بلرياض  أاـو ظبي إىل 
بملفا ضات اوضـع أَْكثَــر أريحية، يدكنهدا 
مـن فـرض رش ط أَْكثَــر..؛ لذب، فقا لشـا 
بلتحالف لهذه بملعركة قوة ارشية مكّونة من 
ر2 ألـف مقاتل مجّهز اكامـل بلعتام بلحراي 
بلـالز2 لظـر ف بملعركـة،  اإسـنام جـوي 

إماربتي ـ سعومّي كثيف. 
بلتوقف بملفاجـئ للعدليات بلذي أعلن عنه 
بلتحالف، تقرأه مصامر يدنية موبكبة، كاليل 
عـى أن معركـة "بلفرصة برخـرة" النتزبع 
مكاسـب بسـرتبتيجية يف بليـالل بلغراـي، 

 عـز4 "أنصـار بللـه" يف بلابخـل بليدني، قا 
اـاءت افشـل ذريع. عـى متن 4ذب بلفشـل، 
سـتجا بليـعوميّة نفيها،  َمن 
إىل  للذ4ـاب  مضّطـرة  معهـا، 

بليويا. 
يف بملقلـب بآلخر،  عـى بلرغم 
مـن أن عدلية بلحايـاة توقفت، 
مـن م ن أن تتوقـف بلحرب عى 
إال  بليدنيـة،  بلجغربفيـا  كامـل 
أن لركـة "أنصار بللـه"  جات 
نفيـها معنيـة اتقايـم مبامرة 
"ُليـن نيّـة"، تذ4ـب اهـا إىل 
أعلنت  برُْخـــَرى.  بليـويا 4ي 
بلحركـة  قف إطـالق بلصوبريخ 
بلبالييتية  تيـير بلطائربت من م ن طيّار 
إىل بلـا 4 بملشـاركة يف بملعركـة ضـا بليدن. 
 اذلـك، سـحبت ذربئـع إطالـة أمـا بلحرب 
من اـني يـاي بليـعوميّة،  ثبّتـت بملعامالت 
بلعيكرية كدا بليياسـيّة بملرتبطة ااملعركة 

برخرة. 
سـعوميّاً، لـم تتدكـن بلريـاض اعـا من 
بسـتيعاب بلشـكل بلذي تّم فيه برمر. تربفق 
 قـف معركـة بلحاياة مـع ضغـوط 4ائلة 
يتعـّرض لهـا  يل عها4ا راطـاً اجريدة قتل 
بلصحايف جدـا4 خاشـقجي. يف ظل صعواة 
االغـة يعانيهـا بلرئيـس برمركـي م نالـا 
تربمب، يف موبصلة فرم غطائه عى  يل بلعها 
بلذي صار يُيـتقبل ادظا4ربت بالستنكار يف 

بلا 4 بلعراية  بإلسالمية. 
إال أن بلريـاض ال تـزب4 تعـّو4 عى معطى 
تعت ه ادثااة " رقة رباحة" قا تخّفف كثربً 
مـن  طـأة 4زيدتهـا يف بليدن. منـذ بنطالق 
"عاصفة بلحز2" ضـا بليدن، تقو4 بلرياض 
إنهـا تخوض لراـاً ضا إيـربن.  كذلك تفعل 
بلواليـات بملتحـاة لتعليـل معدهـا بملفتـوح 
لليـعوميّة يف بليدن. "رض رة 4زيدة أنصار 
بلله عيـكرياً لحرمان إيربن موطئ قا2 عى 
بلبحـر برلدـر"،  رقـة بان سـلدان بلقوية 
بلتي يأمـل أن تضدن له "خر جاً مرّشفاً من 

بليدن". 
للوقـت  تربمـب  إمبرة  االتـوبزي، تحتـاج 

بمليـتقطع بلحايل بلذي يوّفره  قف بلعدليات 
بلعيـكرية يف بلجاياة،  ااء بلتحضر لجولة 
بملفا ضات. برمركيـون بلذين يجّر ن ذيو4 
بلفشـل من بلعربق إىل سوريا مر ربً ااملعركة 
برخرة بملنتـرصة للدقا مة يف غزة، يعت  ن 
ما سـلف مؤرشبت تحتّم عليهم إعامة ترتيب 
أ ربقهـم. أخذ نفس عديق أمـر رض ري إىل 
لني أن يتلّدس بان سلدان طريقه من جايا، 
اعا عاصفة خاشجقي،  فصو4 لرب بليدن 
بلتي تكّلفه احيـب مؤسيـة "ار كينجز"، 

ما ال يقل عن ر5 مليار م الر سنوياً. 
بملآخـذُ بلتـي  ضعتها لكومـُة 4امي من 
بلريـاض، عى بملبـامرة بل يطانيـة برخرة، 
 عـى جولة بملبعوث برمدـي مارتن غريفيث 
يف صنعاء  بلحاياة، إندا تعّ  اشـكل موبرب 
عن عا2 رضا سعومّي يف برصل، عى ما تقو4 
بملصـامر بليدنية ذبتها. فاملبـامرة بل يطانية 
عـامت  طرلـت نقاطاً كان رئيـس بملجلس 
بليـيايّس برعـى يف صنعـاَء، بلربلـل صالح 
بلصدام، قا طرلها قبل نحو عا2. تقو2 4ذه 
بملبامرة أساساً عى  قف غاربت بلتحالف عى 
بملـان  بلقـرى بليدنية مقااـل  قف بلقصف 
بلصار خـي بليدنـي عـى أ4ابف سـعوميّة، 
  قـف برعدا4 بلعابئيـة يف بلحاياة  من ثم 

بلذ4اب إىل بلتفا ض. 
يف 4ذب بلصام، تعوم لكومة 4امي إىل طرح 
بلعايا من بلتفاصيـل بلتي تهاف من خاللها 
إىل عرقلة أية جهوم. بلحايث عن "بملرجعيات 
بلثـالث" بملتدثّلة يف بملبامرة بلخليجية  آلياتها 
بلتنفيذيـة بملزمنة  مخرجات بلحوبر بلوطني 
بلشـامل  بلقـربربت برمديـة ذبت بلصلة  يف 
مقامتها بلقربر 2226، يأتي يف 4ذب بليـياق. 
يف برصـل، تقـو4 مصـامر يف صنعـاء: إن 
"بمليـتجابت بلتـي ُسـّجلت يف أيـا2 برزمـة 
 أشـهر4ا بلطويلة، مفنت معهـا بلكثر مدا 
كان يعت ه بلبعض ُميـّلدات أَْ  مكتيبات. 
ُكــّل  بملقبلـة مفتولـة عـى   بملفا ضـات 
باللتداالت، أما بملقيـاس بلالز2 لقياس ماى 
نجالها أَْ  فشـله فييكون بستعابم بلطرف 
بآلخـر لتقبّل برمر بلوبقع بلذي يقو4 إنه يأتي 

إىل بملفا ضات مهز ماً". 

اليمن.. عهٌد جديد
يحيى دعبوش

مخلـت بليدـُن عهـابً جايـابً خالياً من 
فرض بلوصاية بلخارجية يف إمبرة شـؤ ن 

بلبـالم بلطاغي منذ عقوم، 
اعا بنتزبع ثـوب بلوصاية 
اجديع ميدياتها، افضل 
ثورة بلـ ٢١ من سـبتد ، 
تشـكيُل  َخـاَل  ليـث 
كى  اشـكل  بلحكومـات 
من أي نوع مـن بلوصاية 

بلخارجية. 
كدا كان تنصيُب رئيس 
بلعليـا،  بلثوريـة  بللجنـة 
تحقيـق  يف  بر ىل  بلنـوبة 

أك  بالنتصاربت، عـى بلهيدنة  بلوصاية 
بلخارجية عى بليدن،  توبلت بالنتصاربت، 
“لكومـة  مصطلـح  أطلـق  عنامـا 
بلكفـاءبت” عنا تشـكيل بلحكومة،  من 
ثم إعـالن بملجلس بليـيايّس برعـى، اعا 
خلع ثـوب بلوصاية  برتابء ثوب بلوطنية، 
اعا تشـكيل لكومة أطلق عليها “بإلنقاذ 

بلوطني”. 
بلهيدنُة  بلوصايُة بلخارجية بملفر ضة 
سـااقاً عى بليدـن، كانت تُـابُر من مبخل 
أسـوبر بليـفاربت،  منهـا يتـم إصـابر 
بر بمر يف تقلـا بملناصب منها 
سـيامية،  بليـيامية  بلغـر 
بإلمبربت  لتشـدل   تتوسـع 
بلعامـة، لتحو4َ اعا4ـا بليدن 
عبـارة عـن غـالف مطاطـي 
خارجـي يصار اريقـاً خافتاً، 
 محتـوبه بلابخـيل يتوزع اني 
م 4 بلوصاية، مدا جعل بليدن 
تعيُش يف فويض من بلرصبعات 
بلحزاية  بملناطقية،  بشتعا4 

بلحر ب بر4لية. 
بستطاعت بلقوى بليياسـيُّة  بلثورية 
بلوطنيـة خلـع رمبع بلوصاية بليياسـيّة 
اكل مفا4يدها،  عـى رأس تلك بملكونات 
“أنصـار بللـه”  من تحالـف معهم،  مع 
توسـع بملكـون بلـذي أصبح مثـل بلنار يف 
بلهشيم، تدّكن من بلتوبء لاضنة شعبيَّة 
كبـرة  ثقـة بملكونـات بليياسـيّة بلذي 

ضدن لها مدارسة أنشطتها اكل لرية يف 
أجوبء تخلو من بلوصاية. 

لم يكـن اارمر بليـهل  ال بملتوقع اأن 
تيُقَط صنعاُء من قدة بلوصاية،  أصبح 
ما يحاك من مؤبمربت  ُمَخّططات تُصنع 
 تُطبخ يف معامل  مطااخ بملجتدع بلا يل، 
 تحويل بلبوصلـة بملجتدعية تجاه بليدن، 
 أسهدت مجدوعة ما تطلق عى أنفيهم 
سياسـينّي  مثقفني  إعالميـني،  منهم 
من قفـز يف يّم بلخيانة سـااحاً؛ احثاً عن 
بليـيناريو4ات  بركاذيـب  بلفـ كات 
بإلعالمـي بملتوقعـة َ غر بملدكنـة  ال4ثاً 

خلف برموب4. 
االذكـر  بلعـا بن  أخـص  تحالـف 
بليـعوميّة  بإلمـاربت، بنصامت االوبقع، 
اعا بنهيار بم بطوريه  صيتها عى بليدن، 
 بلتـي تعا من أكـ  بلهزبئم بليياسـيّة، 
 تلتها خيـائُر ك ى عيـكرياً اعا إعالن 
بلحرب عى بليدن،  كلدا زبمت أما بلحرب 
برتفعت خيـائُر تحالف بلعا بن بلبرشية 
 بملعابت بلحراية،  4ذب ما كشـفته برراُع 

بلينوبُت من بلحرب  بلحصار. 
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ثقافية 

الشهيد القائد في ملزمة »من نحن ومن هم«:

الق��رآن الكري��م بنّي لنا من ه��م أعداؤنا وهذه قضية مهم��ة يجب أن نعرفها
 هل من المنطق أن من يحمل الحقد والحسد والعداء والكراهية لنا أن يحرص على بنائنا؟

اهلل هو الذي يصنع املتغريات وهو 
من يجعل أولياَءه أقوياء 

الله عندما يرشـدنا أن نسـر عىل هذه الطريق، عندما يهدينا إىل هذا النّهج هو 
يقول لنا: بأنه سـيكون معنا أنه سـيقف معنا، وعندما يحصل لدينا إيَْمـان بأنه 
سـيقف معنا فلنعلم من هو الذي سـيقف معنا، هو من له ما يف السـماوات وما 
يف األرض وإليـه ترجـع األمور. هو مـن يمكن أن يهيئ، هو مـن يمكن أن يخلق 
املتغـرات، هـو من يمكن أن يهيئ الظروف، هو من يمكـن أن يَُعبَِّد الطريق، هو 
مـن يهيئ يف واقع الحياة املتغرات التي تجعلكم قادرين عىل أن تصبحوا - وأنتم 
تسرون يف هذا الطريق - أن تصبحوا أمة قادرة عىل مواجهة أعدائكم، عىل رضب 
َماَواِت َوَما يِف اأْلَْرِض َوإىَِل  أعدائكم، عىل قهرهم؛ ولهذا جاء بعدها: }َوِللَِّه َما يِف السَّ
اللَِّه تُْرَجُع اأْلُُموُر{ )آل عمران:109( أي ثقوا بأني عندما أهديكم أن تسـروا عىل 
هـذا الطريق أني بيدي ما يف السـماوات وما يف األرض، سأسـتطيع أن أجعل من 
يؤيدكـم من خلقي، ألم يجعل اللـه املالئكة تؤيد املسـلمني يف بداية تحركهم مع 

الرسول )صلوات الله عليه وعىل آله(؟.
ـَماَواِت َواأْلَْرِض{ )الفتـح: مـن اآليـة7( هو مـن كل من يف  }َوِللَّـِه ُجنُـوُد السَّ
السماوات واألرض خاضع له يستطيع أن يهيئ يستطيع أن يفتح الُفَرج، أن يفتح 
الثغـرات يف ذلك الجدار الذي تـراه أمامك جداراً أصماً، تراه جـداراً من الصلب، 
هو من يسـتطيع أن يفتح يف هذا الجـدار أمامك فرتى كيف يمكن أن يرضب هذا 
الجـدار، كيف يمكن أن يدمر ذلك الجدار، الذي ترى نفسـك مهزوماً أمامه، ترى 
نفسك ضعيفاً أمامه، تراه من املستحيل أن تتجاوزه، من املستحيل أن تعلوه، من 

املستحيل أن تهدمه، }َوإىَِل اللَِّه تُْرَجُع اأْلُُموُر{.
نحـن قلنـا أكثر من مـرة كيف بإمكان اإلنسـان - إذا تأمل يف واقـع الحياة - 
أن يـرى ما يهيئ اللـه أمام عباده، أمامهم يهيئ الكثر مـن الفرص؛ لرتى وتثق 
بأنـه ليس هناك من يمكـن أن يغلق األجواء أمامك كاملـة، ليس هناك من يمكن 
أن يحيطك بسـور من الحديد بسـور فيقفل ويحرصك يف موقعك، ترى كل يشء 
مسـتحيالً أمامك، إن الله يهيئ، إن الله يسـخر، إن الله يخلـق املتغرات، األمور 
بيده، له ما يف السـماوات وما يف األرض. أليس هـذا مما يعزز الثقة يف نفوس من 

يسرون عىل هديه؟.
وإنـه ال يعطي تلك التهيئة وال يهيئ ذلك إال ملـن هم جديرون بها، وملن تكون 
حجة عليهم تلك التهيئة تلك االنفراجات تلك الفرص إذا ما قرّصوا وفرّطوا وتوانوا 

يف استغاللها والتحرك الستغاللها. 

بلييا ليني اار بلاين بلحوثي.
سورة آ4 عدربن بلارس بلثالث صـ25. 

بالعمل واملسؤولية 
والصر يتم تجاوز 

العوائق واملطبات
املسـؤولية هي أن تعمل عىل إعالء كلمة الله، وتجاهد يف 
سـبيل الله، ولو كان هناك مطبات مـن هذه، أوالً أنّه يأتي 
تأييد من جهة الله، تجعل الكثر من هذه املطبات ال يكون 
لها أثرها الكبر، ولو ترتك عىل ما هي عليه، ألثرها الواقعي، 
لكانت مرهقة، لكن يأتي تأييد من الله، يأتي عون من الله، 
وإن كان مـا يزال يبقى لها آثار، لكن الحظ أنه يف حالة أن 
تتعود عىل الصرب، ويف حالة أن تعرف قيمة الصرب، وتعرف 
قيمـة العمـل الذي أنـت فيه، تكـون معنوياتـك مرتفعة، 
وتعترب نفسـك يف نعمـة توجد عندك حالة مـن التحمل ملا 
يأتـي، فليكن ما كان، أتركه ينتهي إىل قتل يف سـبيل الله. 
أليس سـيعتربها فضيلة، البأسـاء، والرضاء، كلها أليست 

دون القتل؟ أليست دون القتل عىل األقل؟.
إذا أنـت توطـن نفسـك وتفهم بأنـه حتـى أن تقتل يف 
سـبيل الله هو نعمة كبرة، ورشف عظيم، وفضل كبر لك، 

ودرجة رفيعة.
إذاً فالبأسـاء، والرضاء، فلتكن كيفما كانت سنتحملها. 
إذا كان النـاس عـىل هـذا النحـو، معنـاه: يكـون عندهم 
قابلية، وتوطني لنفوسـهم عىل أن يتحملوا بأساء، ورضاء. 
والبأسـاء، والرضاء، فيما قد يمس اإلنسان باعتبار أمواله، 
وباعتبـار بدنه، أحياناً قـد تصل املسـألة إىل هذه الدرجة 
ى يَُقوَل الرَُّسـوُل{ )البقـرة: من اآليـة214( زلزلة،  }َحتَـّ
أحـداث، وغربلة، وبلبلة، وأشـياء حتى وهم منطلقون عىل 
أسـاس هم مؤمنون برسـول الله، لكن يتسـاءلون تساءل 
}َمتَى نَـرْصُ اللَِّه{؟ )البقرة: من اآلية214( ظروف حرجة. 
}أاَل إِنَّ نرَْصَ اللَِّه َقِريٌب{ )البقرة: من اآلية214(. كأن معنى 
العبارة }أاَل إِنَّ نرَْصَ اللَِّه َقِريٌب{ )البقرة: من اآلية214( أنه 

يأتي الفرج اإللهي، يأتي النرص اإللهي.

بلييا ليني اار بلاين بلحوثي
بلارس بلتاسع من مر س رمضان صـي2.

اربط نفَسك باهلل رأساً 
وهو من سيجعلك قويًا

اربط نفسـك بالله رأسـاً، تجاوز كل هـذه األصنام 
يف هـذه الدنيا، وارتبط بالله رأسـاً، وثـق به، وهو من 
سـيجعلك قوياً أقوى مما يملكه هؤالء من وسائل القوة 

يف هذه الدنيا. 
ُ{ فأنت عندما  اُر اْلُمتََكـربِّ هو أيضـاً }اْلَعِزيـُز اْلَجبَـّ
تلتجـئ إليه تقـل: فعال: ]اللـه هو طيب، لكن نفسـه 
سمحة وأعداءنا والله ما هو محاول يحرك ساكن معهم 
ـح أكتافهم  واحنا عارفني له، وإنما يريد أن نسـر نمسِّ
ونحـاول نحسـن أخالقنـا معهم ألنه مسـكني سـالك 
لطريقـه ال يريـد أن يتدخل يف يشء[. هـل الله هكذا؟. 
يمكن إذا قلنا: ]يا خي فالن ممكن يعاونا؟ تقول: والله 
فعالً هو رّجال جيْد لكن ما ِمنَّه يشء سيمكنها ضحكة 
يف األخـر.. نحـن اآلن معنا مشـكلة مـع ذوالك ونريد 
ال يسـتطيع أنه ينفع[  ـال يكون وجه بـادي ورجَّ رجَّ

أليس الناس يقولون هكذا؟.
اللـه يف الوقت الذي يقـول لنا: }ُهَو اللَّـُه الَِّذي ال إَِلَه 
ـالُم اْلُمْؤِمُن{ أليسـت عبارات  إاِلَّ ُهَو اْلَمِلُك اْلُقدُّوُس السَّ
تبـدو رقيقة؟ يقول لـك: هو أيضاً يف نفـس الوقت إذا 
مـا وثقـت به وأنـت يف ميـدان املواجهة والـرصاع مع 
أعدائك وأعدائه من يريدون ظلمك وقهرك واسـتذاللك 
 ) ار، ُمتََكربِّ هـو }َعِزيز{ يمكنـك أن تمتنع به، هو )َجبَـّ
سـيقهرهم، وسـيجعلك أنت مـن تقهرهـم }َقاِتلُوُهْم 
ُكْم َعَليِْهْم َويَْشِف  يَُعذِّبُْهُم اللَُّه ِبأَيِْديُكْم َويُْخِزِهْم َويَنرُْصْ
ُصُدوَر َقْوٍم ُمْؤِمِننَي{)التوبـة:14( ألم يقل هكذا؟. هو 
يقول: سـأجعلكم جبارين عىل أعدائكم، ومتكربين عىل 
أعدائكم، فأنت عندما تثق بالله، سـتثق بمن هو سـالم 
لك وأْمٌن لك يف مقامات السـالم معه، عزيز جبار متكرب 
سـيمنحك من عزتـه وجربوتـه وكربيائه مـا تقهر به 
أعداءك وأعداءه، ليس هناك نقص إطالقاً يف جانب الله 

عندما تثق به وتلتجئ إليه.

بلييا ليني اار بلاين بلحوثي
معرفة بلله عظدة بلله بلارس بليااع صـي ـ9. 

 : خاص

حرص الشـهيُد القائُد يف محارضته 
»من نحن ومن هم« عىل ترسيخ معرفة 
ـة اإلسالمية بأعدائهم وطبيعة  أبناء األُمَّ
الـرصاع معهـم، معتـرباً كالم اللـه يف 
ـًة  القرآن الكريم عن أهل الكتاب وَخاصَّ
اليهود بأنهم أعداء أنهم حّساد لنا، أنهم 
يحقدون علينا، أنهم يكرهوننا }َهاأَنتُْم 

أُْوالء تُِحبُّونَُهْم َوالَ يُِحبُّونَُكْم{. 
 وتسـاءل الشـهيُد القائُد: »فهل من 
يحمـل روح الحقـد والحسـد والعداء 
والكراهية سيعمل ملن يكرهه ويحسده 
ويبغضه ويحقد عليـه أعمااًل صالحة؟ 
ليجيـب يف ذات اللحظـة بـأن »القرآن 
الكريـم بني لنا مـن هـم أعداؤنا وهي 
قضيـة مهمة يجـب أن نعرفها قبل أن 

نصغي لنداءاتهم. 
وأشار السيد حسـني الحوثي إىل أن 

اليهـوَد هم مـن يقومون عـىل تثقيفنا، 
من يقومون عـىل تعليمنا، من يقومون 
عـىل صناعـة مناهجنا الرتبويـة، ولوال 
أنهـم واثقون بأن التعليـم الذي تتقبله 
املـرأة بالشـكل الذي يجعل املـرأة كما 
يريـدون هم ملا انطلقوا فيـه، وملا بذلوا 
أموالهـم، وملـا ألحوا علينـا أن نعلمها؛ 
ـة ضائعة،  ألَنَّهـم يريدون أن نكـون أُمَّ
ـة مدّجنة لهم، أن تكون املرأة نفسها  أُمَّ
وهـي تتعلم، وتتعلـم مـن التلفزيون، 
ومـن املنهج، ومـن النـدوات الثقافية، 
من مختلف الوسـائل، من املجالت، من 
الصحف، تتعلـم كيف تصبح يف األخر 
امرأة بعيدة عن أن تنجب عربيًا مسلًما، 
بعيـدة عـن أن تنجـب وتربـي أبطااًل 
مسـلمني، بل سـرتبي جنوًدا صهاينة، 
وتنجـب مجتمًعا وأجيـااًل يتحولون إىل 

خدام لهم. 
ـة  ويف ذات السياق يؤّكد أن أعداء األُمَّ

اليهـود والنصارى »ينـادون بالتعليم: 
تعليم املرأة، يريـدون للمرأة أن تصبح 
وسيلة إلفساد الرجل، إَضاَفة إىل كونها 
وسيلة إلفساد أبنائها، امرأة تظهر وهي 
تلهـث وراء أن تقلد ُكــّل مظهر مهما 
كان منحًطا؛ ألَنَّها ستتعلم بالشكل الذي 
تصبح فيه تعظم أولئـك، وتنبهر بهم، 
وليسـت املسألة فقط هي قضية مناهج 
علمية، املرأة تتلقى التعليم من مختلف 
الجهات، من وسائل اإلعالم، عن طريق 
املسلسالت، يرتسخ يف ذهنيتها اإلعجاب 
بمظهر معني، متى مـا أرادت أن ترفع 
نفسها أَْو أنها أصبحت متحرضة، يعني 
أن تكون عىل هذا النحو الذي شـاهدت 
عليه املمثلة الفالنية، أَْو املغنية الفالنية، 
حتـى أصبحت النسـاء يتسـابقن عىل 

تسمية البنات بأسماء املمثالت؟ 
ويصل بنا الشـهيد القائد إىل تحديد 
مـن أين يجـب أن نتعلـم؟ أال وهو عن 

وإذا  وتعـاىل،  سـبحانه  اللـه  طريـق 
انرصفنـا إىل التعلـم من غره سـنفقد 
إىل  وسـنصل  وحضارتنـا،  هويتنـا 
ــة تنتج وتصنِّع  مسـتوى أن نكون أُمَّ
وتزرع وتعلم ُكـّل يشء، والواقع يشهد 

بهذا. 
ويعـود الشـهيد القائـد لركـز عىل 
رضورة ترسيخ قاعدة معرفة من نحن 
ومـن هـم يف أذهان أجيالنا، مشـراً إىل 
سلبية أن »نرسل طالبًا إىل الخارج، قبل 
أن نعرِّفهم من نحـن ومن أولئك الذين 
سـيذهبون إليهـم، فيعـودون بنظـرة 
عكسـية، حتى ولو أصبح لديه خربة لم 
ـة؛ ألَنَّه  يعد يطمح إىل أن يخدم هذه األُمَّ
أصبح معتـًزا بأولئك، منبهـًرا بأولئك، 
ـة،  يعظِّـم أولئـك، ويحتقـر هـذه األُمَّ

ويمتهنها. 
ويحشـد الشـهيُد القائُد العديَد من 
الشـواهد عىل كالمه كاسـتقدام خرباء 

وهـم يعرفون مـن هم ويعرفـون أننا 
ــة لـو نهضت لـو يخلصـون معنا  أُمَّ
فبـني أيدينا كتـاب عظيم، بـني أيدينا 
ديـن عظيم قـد نشـكل خطـورة عىل 
حضارتهم، مشراً إىل أنهم »حريصون 
عىل أال نعلم شـيئًا إال فضالت معرفتهم 
التـي فقـط تؤهلنـا ألن نكـون سـوًقا 
اسـتهالكية ملنتجاتهـم، كيـف تشـغل 
منتجاتهم فقط ال كيف تصنع مثلها، أَْو 
كيف تنافسهم يف التصنيع عىل نحوها«. 
ويرّكـُز الشـهيُد القائُد عـىل أهميّة 
الطـالب  بتعريـف  الدولـة  تهتـم  أن 
املبتعثـني إىل الخـارج بمنح دراسـية 
باملجتمع الذي سـيصلون إليه، محذراً 
من عـدم الرعاية بالطـالب، واختالس 
مسـاعداتهم املاليـة، وتأخرهـا كونها 
تجعلهم يعيشـون أزمـات مالية كبرة 
ويعودوا وقد أصبحوا كتلًة من االزدراء 

لهذا املجتمع وهذه الدولة. 
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 سيدّشن بتسيير رحالت صهيونية في أجواء الخرطوم:

الجيش السوري يعثر على أسلحة وصواريخ 
أمريكية الصنع من مخلفات اإلجراميني

 : سوريا 
عثر بلجيُش بليـوري، أمس بليـبت، عـى كديات كبرة 
من برسـلحة  بلذخرة اينها صوبريـُخ أمريكية بلصنع من 

مخلفات بإلجربميني يف بملنطقة بلجنواية. 
 قالـت  كالـة بالنباء بليـورية" سـانا": إنه تـم بلعثور 
خال4 عدليات تدشـيط بلقرى بملحـّررة يف بملنطقة بلجنواية 
عى أسـلحة أمريكية بلصنـع مبخـل أ كار بإلجربميني  من 
اينهـا صوبريخ تـا  بملضامة للـار ع، إَضاَفـة إىل تجهيزبت 
ــة اإجربميي مـا تيـدى منّظدة "بلخـوذ بلبيضاء"  َخاصَّ
بملعر فة اأنها أمبة من أم بت  بشنطن  بلغرب لتنفيذ أعدا4 
إجربمية تحت ميـديات إغاثية.   لفتـت بلوكالة، إىل أنه تم 
بلعثور عى أَْكثَــر مـن رر2 ألف طلقة متنوعة ما اني عيار 
23 مـم مخصصة للرشـاش  عيـار 24.5 مخزنـة جديعها 
مبخل ميتومعات كبرة تحت بررض اطرق علدية صحيحة 
تضدن اقاء4ا صالحة لالستخاب2  ال تتأثر االعوبمل بلجوية 
يف تأكيا جايا عى أن بملجدوعات بإلجربمية كانت تعتدا عى 
خ بء  مرتزقة أجانب متخصصني  ماراني من قبل بلغرب. 
 أشـارت بلوكالة إىل أن عدليات تدشـيط بلقرى  بلبلابت 
يف بملنطقـة بلجنوايـة ميـتدّرة لرفع مخلفـات بملجدوعات 
بإلجربمية عنها  تأمينها االكامل الستكدا4 عومة بر4ايل إىل 

منازلهم  لقولهم  أعدالهم  بلحفاظ عى لياتهم.  تطبيع سوداني صهيوني وزيارة مرتقبة لنتنياهو 

حزب اهلل ُيرِبك الكيان الصهيوني بنشره أهدافاً عسكريرّة يف العمق وصورة للمقرّر الرئيسيرّ لوزارة األمن يف تل أبيب 

 : متابعات 
كشـفت بلقناُة بلعـارشُة بلصهيونيـة، أن بلكياَن 
بلصهيوني يبذ4ُُ جهومبً لثيثـة مع بلواليات بمُلتحّاة 
 بالتّحام بر ر اي مليـاعاة بليـلطة يف بليـومبن، 
 أضافـت: إن بلطلـَب بلصهيونـي تـم توجيُهـه إىل 
 بشـنطن  ار كيـل  عوبصـَم غرايـة أُْخـــَرى؛ 
اغـرض تحيـني عالقاتها مـع بلخرطـو2،  تقايم 
اعـض بلحوبفـز لهـا،  4و مـا أخذ قيـًطا  بضًحا 

يف مبالثـات أجرب4ـا تـو2 شـانون ميـاعا  زيـر 
بلخارجيّـة برمريكـّي للشـؤ ن بليياسـية خـال4 

زيارته إىل تل أايب. 
 جـاءت بلخطـوة بلصهيونية، احيـب مصامَر 
سياسـيّة نقلتهـا بلقنـاة، كدحا لـة لـرم بلجديـل 
لليـومبن عى موقفه بملعامي إليـربن،  بملؤيا لا لة 
بلعـا بن بليـعوميّة، بلتـي تقـوم معيـكر بلـا 4 
بلُينيّة، َ بلذي يعتِ  إيربن بلعا  بر 4  يتحالف رسب 

 علنا مع بلكيان بلصهيوني لارء 4ذب بلخطر. 

 أضافت بملصامر بليياسـية للقنـاة، أن بملحطَة 
بملقبلة لرئيس بلـوزربء بلصهيوني، انيامني نتنيا4و 
تتدثل يف بليـومبن،  احيـب تقرير لرشكة برخبار 
بإلرسبئيليـة بلقناتـان 22  ـ23 االتلفزيون بلع ي 
فـإن تطبيَع بلعالقـات اني تل أايـب  بلخرطو2 يباأ 
افتـح برجـوبء بليـومبنية أمـا2 رشكات بلطـربن 
بلصهيونيـة،  عى  جه بلخصـوص رلالت بلطربن 

بلقاِممة  بملغاِمرة من بلبالم إىل بل بزيل. 

 : بيروت 
يف تطـوٍر نوعـي للقـاربت بلجوية لحـزب بلله 
بلنفيـية ضـا  بللبنانـي، ضدـن إطـار بلحـرب 
بلكيان بلصهيونـي، نرش لزُب بلله بللبناني، أمس 
بليـبت، مقطـَع فيايو من إعابم بإلعـال2 بلحراي 
بلتااـع له لدل عنوبن "أيهـا بلصهاينة إْن تجرأتم 
سـتنامون"،  أظهـر أ4ابفـاً  موبقـَع صهيونية 
عايـاة منها اريـة  احرية  أارز4ـا مركز  زبرة 
برمن بلصهيونية، بملعر ف ااسـم "بلكرياه" يف تل 

أايب. 
 بسـتخا2 بإلعـال2 بلحراـي بلتااـع لحـزب بلله 
بللغتـني بلعرايـة  بلع ية إليصا4 بلرسـالة اشـكل 
 بسـع ليس للقيامة بلصهيونية فقط، ال للدجتدع 
بإلرسبئيـيل ككل،  لدـل بلفيايـو كلدـات لألمـني 
بلعا2 لحزب بلله ليـن نرص بلله بلـذي 4ّام بلكياَن 
بلصهيوني اقولة: "أي بعتابء عى لبنان سنرم عليه 

لتداً لتداً،  إن تجرأتم ستنامون". 

 عّلق موقـع "تايدز أ ف إرسبئيـل" بلصهيوني، 
يف تقريـره له لو4 بلفيايو، أنه مرة أُْخــَرى يشـن 
لزب بلله من خال4 رشيط بلفيايو لراا نفيية عى 

بلا لة بلع ية تضدنت صورب لقوبت جيش باللتال4 
بلصهيونـي، إىل جانـب قوبعـا مختلفـة، ادا يف ذلك 

بملقر بملركزي لوزبرة برمن يف تل أايب. 

األمم املتحدة تصدر قرارات ُتبِطل إجراءات الكيان الصهيوني التعسفية
 : متابعات 

بعتدات بلجدعيُة بلعامُة لألمم بملتحاة، أمس بليبت، 
ـة اشأن فليـطني  بلجوالن بليوري  يف بلجليـة بلَخاصَّ
بملحتـّل 5 قربربت لصالـح بلقضية بلفليـطينية، أارز4ا 
يقـيض اعـا2 بعـرتبف بلجدعية بلعامـة اأيـة إجربءبت 
ُكــّل  بملحتّلـة،  يرفـض  بلقـاس  يف  بلكيـان  يتخذ4ـا 
بإلجربءبت بلتي لصلت اعا قربر نقل بليـفارة برمركية 

إىل بلقاس بملحتّلة. 

 جّامت أيضاً مطالبتَها بلكيان بلصهيوني ااالنيحاِب 
مـن كامـل بلجوالن بليـوري بملحتـّل، كدا تـم بعتداُم 3 
قربربت أُْخــَرى تأتي ضدن بستدربر عدل لجان متعلقة 
افليـطني يف برمم بملتحاة، 4ي: لجنـة تختص ادتااعة 
بل نامـج بإلعالمي بلـذي يتعلق اتاريب فليـطينيني يف 
برمم بملتحـاة عى بلتغطية بإلعالميـة  تغطية فعاليات، 
 بسـتدربر عدـل لجنة شـعبة لقـوق بلفليـطينيني يف 
برمانة بلعامة،  بسـتدربر عدل بللجنة بملعنية اددارسة 

بلشعب بلفليطيني لحقوقه غر بلقاالة للترصف. 

 بعتـ  رياض منصـور منا ب فليـطني لـاى برمم 
بملتحاة، أن بملجتدع بلا يل اتصويته عى بلقربربت بلخدية 
يؤّكـا  قوفه  مفاعه عن قضية فليـطني، رغم ما تبذله 
بإلمبرة برمركية من جهوم يف بملحافل بلا لية ملقا مة ذلك. 
من جانـب آخر أعلن أصحـاُب بملنـاز4 بملاّمرة، أمس 
بلجدعـة، يف بلعا بن بلصهيونّي عى غزة عا2 24ر2 أنهم 
قـّرر ب بلعومَة لليـكن يف مـابرس  كالة بلغـوث بلا لية 

"بر نر ب"، بعتباربً من برسبوع بملقبل. 
 قالـت  كالة "فليـطني بليو2" لألنبـاء: إنَّ أصحاَب 

بملنـاز4 بملاّمـرة أّكـا ب أنهم سـيعوم ن 4ـم  أطفالهم 
للدابرس؛ ايـبِب عـا2 مفع "بر نر ب" اـا4 بإليجار منذ 

عاة شهور  إعالنها أنها قّررت ذلك اشكل نهائي. 
يُذكـر أن نحـو 2622 أرسة مدـن 4ُامـت منازلهم يف 
بلعـا2 24ر2 ال يزبلون م ن مـأ ًى  لم يُعا اناء منازلهم 
مـن جايـا  كانـوب يقطنون يف منـاز4 ميـتأجرة طيلة 
برعـوب2 برراعـة بملاضية، يف لني كانت تقـو2 "بر نر ب" 
اتيـايا اـا4 بإليجار إال أنهـا توقفت عن ذلـك منذ عاة 

شهور، ما فاقم معاناتهم  أ ضاعهم بلصعبة. 

 بينما وكالة األونروا تجبر أصحاب منازل غزة المدّمرة على السكن في المدارس:

بن سلمان يقيم بسفارة بالده يف 
األرجنتني خوفاً من املحتجني على 

مشاركته يف قمة العشرين
 : متابعات 

قالت  سـائُل إعـال2 أرجنتينية، أمس بليـبت: إن محدا 
ان سـلدان  يل عها م لة بلعا بن يُقيُم يف مقر سـفارة االمه 
االعاصدـة بررجنتينية، اوينس آيرس، ااالً عن بلفناق بلذي 
ص إلقامته خال4 مشـاركته اقدة مجدوعة بلعرشين،  ُخصِّ
ُمرِجعـًة ذلـك إىل خوفه مـن بملظا4ربت بلتي مـن بملتوقع أن 
يقو2َ اها منا4ضون ملشـاركته يف بلقدة، عى خلفية بتهامه 
اإعطاء تعليداِت قتل بلصحفي بليعومّي، جدا4 خاشقجي، 
مطلع أكتوار بملايض.   يف بليـياق، قالـت منّظدة "4يومن 
ربيتس   تش" برراعاء بلفائت، اأن بملاعي بلعا2 بررجنتيني، 
لـّرك قضيًة رفعتهـا بملنّظدة ضا ان سـلدان، طالبت فيها 
بليـلطات بررجنتينية اداللقة برمر بليـعومّي بستنامبً إىل 

انا بلوالية بلقضائية بلا لية يف بلقانون بررجنتيني. 
 أثـار مقتـل خاشـقجي، موجـَة غضـب عامليـة ضا 
بملدلكـة،  مطالبـات اتحايـا مـكان بلجثة،  محاسـبة 

ـًة من أمر االجريدة.  بلجناة،  َخاصَّ

نساء من ضحايا داعش يف سوريا والعراق يتهمن مجموعة فرنسية بدفع أموال إىل التنظيم 
 : متابعات 

طلبـت نيـاٌء أيزيايات مـن ضحايا 
سـوريا  يف  بإلجربمـي  مبعـش  تنظيـم 
 بلعـربق، بالنضدا2َ إىل معـوى قضائية 
ضا مجدوعة الفارج بلعدالقة لإلسدنت 

بملتهدـة اافع أموب4 ملجدوعات جهامية 
اينها تنظيم بلا لة بإلسالمية. 

 قـا4 محامو بلنيـاء يف ايان إنهن 
تقامن اطلب بعتبار4ن أطربفاً مانية 
يف بلقضية ضا الفـارج بلتي بتُهدت يف 
يونيو بملايض ااملشـاركة يف جربئم ضا 

بإلنَْيـانية  تدويل منّظدة إر4ااية، يف 
لامثة نامرة يف عالم برعدا4، مضيفني 
بلناجـون  يشـارك  أن  يريـا ن  بنهـم 
بلاعـوى  يف  االكامـل  بريزيايـون 
بلقضائية ضا الفارج  ميؤ ليها. 

 طلب بملحامون، من بملحكدة توصيف 

بلجربئـم بلتـي برتكبت ضا4ـم  تعرتف 
اهـا، مطالبـني أن يحصـل بلضحايا عى 

تعويض ادا يتطااق مع ذلك. 
 "الفارج بس آ" 4ي بلرشكة بلقااضة 
بلتـي تدلـك غالبيـة بلرشكـة بلشـقيقة 

بليورية "الفارج سيدنت سريا".

صحيفة وول سرتيت جورنال األمريكية: 11 رسالة بني بن سلمان والقحطاني قبل وبعد قتل خاشقجي 
 : متابعات 

كشـفت صحيفُة "  4 سرتيت جورنا4" برمركية، 
أمـس بليـبت، عـن أن  كالـَة بالسـتخباربت بملركزية 
بعرتضت 22 رسالة اني  يل عها م لة بلعا بن بليعوميّة 
محدا ان سـلدان  ميتشاره سـعوم بلقحطاني بلذي 
أرشف عـى قتل خاشـقجي قبـل عدلية بغتيـا4 برخر 
 اعا4ـا.   قالـت بلصحيفـة: إن لـاى بالسـتخباربت 
برمركية ثقًة ما اني متوسـطة  عالية اأن بان سلدان 

4و من أصار برمر االقتل. 
بلصحيفة برمركية أشـارت إىل أن بملجر2 ان سلدان 
قا4 ملقراني منه إنه إذب لم تنجح جهوم إعامة خاشقجي 

إىل بليـعوميّة فإنـه ااإلمـكان بسـتاربجه إىل مكان ما 
خارجها  إجربء بلرتتيبات بلالزمة". 

مـن جانب آخر، قـا4 بلنائـب بلايدقربطي برمريكي 
آم2 شـيف، أمـس بر 4: إن 4ناك عامبً مـن برمور بلتي 
سيبحثها اصورة أعدق فيدا يتعلق االيعوميّة  م ر4ا 

يف عام من بمللفات بإلقليدية. 
 أضاف شـيف، بلرئيس بملرتقب للجنة بالستخباربت 
يف مجلـس بلنـوبب، يف مقاالـة مـع قنـاة "يس إن إن": 
سنبحث اصورة أعدق يف ملفات تحو2 لو4 بليعوميّة، 
ادـا فيهـا مـا نعلده عـن مقتـل بلصحفي بليـعومّي 
جدا4 خاشـقجي،  بلا ر بليـعومّي يف بلحرب بليدنية، 

 بلرصبع مع قطر،  ما لفز ذلك. 
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الع���دو اإلس���رائيلي ميث���ُل خطراً علينا كش���عوب ف���ي أمننا واس���تقرارنا 
واستقاللنا وُهويتنا وأخالقنا ومقدساتنا، في كل شيء.

السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي 

رئيس التحرير:
ص ي بلار بني

كلمة أخيرة

علي ظافر
تفِرُض الحرُب نفَسلها على اهتمامات 
تفاصيلل  متابعلة  يف  فيغرقلون  النلاس، 
الحلرب ومجرياتهلا العسلكريّة، ويغلرق 
الساسة والصحفيون يف السياسة، وخرباء 
الُعمللة  يراقبلون  مجالهلم  يف  االقتصلاد 
صعلوداً وهبوطلاً واإلعالم يراقلب الجميع 

وينقل ما يقع أمامه فقط كمرآة. 
يف ظلل زحمة االهتمامات واالنشلغاالت 
يبقى املسحوقون لوحِدهم تطحنُهم رحى 
الحرب والسياسلة والغالء املعييش وتنهش 
أجسلاَدهم األوبئلُة واألملراُض، وكل ذلك؛ 

بسلبِب العدوان ال ننِكُر، لكننا أيضاً كيمنيني دولًة وشعباً 
ُل جزءاً من املسلؤولية وال يمكن أن نغفَر ألنفسلنا  نتحمَّ
ونُبقي هذه الطبقة من أهل الفقر وامَلْسلَكنَة خارج ُسلَِّم 

اهتماماتنا وأولوياتنا. 
ال أدعلو هنلا ألن تتخىَّ ُكللُّ جهة علن اهتماماتها ال. 
بل أدعو إىل تكريِس اإلحسان واالهتمام بالفقراء كأولوية 
ملحة وكواجب ديني وإنَْسلاني يف املقام األول ملا لذلك من 
أثر عى نفوس الفقراء واملسلاكني عى املستوى الخاص؛ 
وملا لذلك من أهميّة كربى عى مسلتوى تماسلك الجبهة 
الداخلية يف ظل حرب مجنونة وعدوان أتى عى ُكلّل يشء 

وأكل األخرض واليابس. 

لسلُت فقيهاً وال متفقهاً، لكن بعلض األمور تدفعني 
ألَْن أشلارَك أهَل االختصلاص اختصاَصهم 
غلرَ منتقلٍص ملن خرباتهلم وجهودهم 

مطلقاً. 
ملا لفتنلي مؤخلراً االهتملاُم امللموُس 
من قبل الهيئة العامة للزكاة مشلكورة يف 
النظر إىل املعرسين )الغارمني( وإنقاذهم 
من ظلمات السلجون بعلد أن مكثوا فيها 
لسلنواٍت مثقلني بالديلون وعاجزين عن 
سلدادها، فأتت الهيئُة الستنقاذهم ودفع 
ملا عليهلم لينعموا ملع أهاليهلم وينعَم 
أهاليهلم بالعيلش معهم حتلى ال يقضوا 
سلني عمرهلم داخلل السلجون، وتللك 
خطوٌة مهمٌة ولها أثُرها الكبر يف التخفيف عن املديونني 
أنفسلهم وعن أرسهم، لكن باعتقادي وأنا لست متفقهاً 
كما أسللفت أن هناك أولويات يف مسألة اإلنفاق ورصف 
اللزكاة، وذللك واضٌح بلنّي يف كتلاب الله الذي فلّرق بني 

مسألتني يخلُُط الكثرُ فيها، وهما اإلنفاق والزكاة. 
ثملة أولويلٌة تتعللُق باإلنفلاق ودعلم الفقلراء الذين 
أحرصوا يف سلبيل الله ال يسلتطيعون رضبلاً يف األرض، 
ومن ذللك املرابطلني يف الجبهات، نُعينُهم حتلى ال يبقوا 
منشلغلني بوضع أرسهم، حتى نساعَدهم عى الصمود، 

ودفع األخطار والتحديات عن شعٍب بأكمله. 
ا َما يتعلُق باللزكاة فقد تُنَفُق يف مصارَف يرى فيها  أمَّ

القائملون أولويًة، وقد يغيُب عنهم سلهواً ال عمداً فقراُء 
يف هلذه املحافظلة أَْو تللك يف هذه املديريلة أَْو تلك يف هذه 
القريلة النائيلة أَْو تللك، فرى الفقر أنفسلهم منسليني 
وغائبني من قائمة اهتمام املعنيني ووالة األمر، وقد يصل 
الحد إىل أن يتهم هؤالء الفقراء والة األمر واملعنيني بجمع 
اللزكاة بمصلادرة حقوقهلم الرشعية والتسللط عليهم 
فيولد لديهم الشلعوُر »بالغبن« و«الُعزللة االجتماعية«، 
وهذا األمر ليس صحياً بل سليؤثر حتى باملقاييس املادية 
والدنيوية يف تماسلك الجبهة الداخلية التي يشكلها عادَة 

هؤالِء العامُة الذين أَْكثَللُرهم فقراء. 
وألهميّة هذه املسلألة، نلحظ مدى اهتمام قائِد الثورة 
السيد عبدامللك بدر الدين الحوثي -يحفظه الله- يف معظم 
خطاباتله إْن لم يكن فيها كلها أنه يشلّدد دائماً عى هذه 
املسلألة ويدعو لالهتمام بالفقراء واملسلاكني والنازحني 

واملترضرين من ويالت العدوان والحصار. 
ال ننكُر عظيَم الجهود التي تبذُلُها الجهاُت املعنية تجاه 
الفقراء واملسلاكني، ومؤّخراً ما قامت بله الهيئة العامة 
لللزكاة ملن جهلود مشلكورة وملموسلة للتخفيف عن 
)الغارمني( الذين أثقلتهم الديوُن وكبّلتهم داخل السجون 
لسلنوات طوال، لكن لفتني وأنا أقرأ نلرشَة األخبار حالُة 
البؤس والحرمان التي يعيُشلها سلكاُن مديرية أسللم يف 
حّجلة الذين ينهُشلهم الفقلُر واملرُض وسلوُء التغذية يف 
مشلهد يعرُص القلَب باأللم، ويفتُِّت الصخَر األصمَّ، وهذا 

ما دعاني لكتابة هذا املقال. 

عبدالملك عيسى
كيلف تفهلم مفاوضلات جنيلف يف 
الوضلع الحلايل؟ وأيلن ملن املمكن أن 
تصل؟ وهلل هناك جديٌة يف الوصول إىل 

حلول تؤدي إىل إنهاء العدوان؟. 
لإلجابة عى هذه التساؤالت ال بد من 
النظلر إىل بيئات ثلالث لتتضح الصورة 

لدينا.. 

البيئُة السياسّية الدولية 
السياسليّة  البيئلة  إىل  النظلر  عنلَد 
الدوليلة، نالحلُظ أن تحاللَف العلدوان 
متناميلة،  دوليلة  ُعزللة  يعانلي ملن 

فمملكلة العلدوان السلعوديّة ممثللة يف ويل عهدهلا 
بلن سللمان قبلل سلنة ملن اآلن كان محللَّ ترحيب 
دويل وشلبه إجماع على دوره يف اإلصالحات والتغير 
ومكافحلة الفسلاد ورمز للتحديلث، أما اليلوَم فهو 
كالتلميذ السلاقط يف االمتحان الذي يبَحُث عن وسيلة 
إلرضاء والَديه، فأمريكا وبريطانيا وفرنسا الداعمون 
الرئيسليون لبن سللمان يعانون من أوضاع سياسيّة 
داخليلة مناقضلة لتطلعاتهلم، فلال مجللس العموم 

الربيطاني وال مجلس الشليوخ األمريكي يف وارد دعم 
سياسلات بريطانيا وأمريكا الرسمية بشكل مطلق، 
حيث تتلم مطالبلة تقييد بن سللمان 
كحلد أدنى، أملا باقي اللدول فتختلُف 
مواقُفهلا نحلو بن سللمان ملن دولة 
ألخلرى، الليشُء املؤكلُد أن وضلَع بن 
سللمان يسٌء بلكل املقاييلس ولم يعد 
كما كان قبل خمسلة أشلهر من اآلن، 
وهنلاك إعلادة نظلر يف عالقلات أغلب 
اللدول ملع التعاملل ملع بن سللمان 
وإْن حاوللت اإلمارات وأمريلكا إعادَة 
تعويمه علرب الزيارات املرتبلة إىل دول 

قريبة من اإلمارات وأمريكا. 

البيئة السياسّية اإلقليمية 
ملن املعلروف العلداُء املسلتحكُم بلني إيلران من 
جهلة وبلني النظام السلعودّي من جهة أخلرى، مما 
يخللُق بيئًة غرَ مسلتقرة إقليميلاً ويجعل من وضع 
السلعوديّة أَْكثَللَر صعوبة، فإىل جانب إيران انضمت 

قطر وتركيا إىل الصف املعادي لبن سلمان 

مفاوضات السويد حملُة عالقات عامة

طالل سلمان *

وَضَع الرئي�ُس األمريكي، 
ووزي�ر  ترام�ب،  دونال�د 
قضي�َة  بومبي�و  خارجيت�ه 
اليمن والحرَب الس�عوديّة � 
اإلماراتي�ة عىل طاول�ة املزاد 
فنغ�ض  تدفع�ون  العلن�ي: 
بتقدي�م  ونكتف�ي  الط�رف 
للجرحى  طبي�ة  مس�اعدات 
الذين فقدوا  وهدايا لألطفال 

أهَلهم!
يقتُ�ُل املرتِزق�ة العاملون 
يف خدم�ة الس�عوديّة ودولة 
ش�عب  العظم�ى  اإلم�ارات 
وقت�اً  تجويع�اً  اليم�ن، 
بالقص�ف الج�وي أَْو الربي، 
وبرصاص املرتِزقة املجلوبني 
األرض.   ري�اح  أرب�ع  م�ن 
الخارجي�ة  وزي�ُر  ويق�وُل 
األمريكي�ة يف معرض الدفاِع 
بالس�عوديّة  العاق�ة  ع�ن 
ونظامه�ا بأن ب�اَده تحتاُج 
إىل السعوديّة يف حروبها كما 
يف عاقته�ا بمنطق�ة الرشق 

األوسط وال سيما إرسائيل.. 
يف  باملج�ان  يشء  ال 
العاق�ات ب�ني دول�ة كربى 
مثل الوالي�ات املتحدة ودولة 
ال تمل�ُك غريَ مال النفط الذي 
ال فضَل لها ال يف اكتشافه وال 
يف اس�تخراجه وال يف التحكم 
يع�ود  كان  وإن  بأس�عاره، 
إليها بعض مردوده وأسباب 

حمايته.. 
ويب�دو أن ب�ني الوظائف 
الت�ي تفيُد منه�ا أمريكا من 
السعوديّة املساهمة يف حماية 
“خط�ر  أي  م�ن  إرسائي�ل، 

عربي محتمل”!
الدع�َم  ُم  يق�دِّ وبومبي�و 
يف  للس�عوديّة  العس�كريَّ 
حربها ع�ىل اليمن، ثم يتكّرُم 
عائ�دات  ببع�ض  بالت�ربُِّع 
صفقات الس�اح هذه إلنقاذ 
َمن يمك�ُن إنقاذه من أطفال 

اليمن ونسائها والرجال. 

الدُم العربي.. 
بالنفط العربي!

* رئيس تحرير صحيفة السفير اللبنانية

منِسيُّون 

 كنّ�ا وحيدين يف مواجه�ة عدوان اس�تهدف اليمَن أرضاً 
وإنس�اناً وحض�ارًة ووج�وداً لثاثة أعوام وني�ف، واليوم 
إخوتُنا يف تونس والعراق وموريتانيا واملغرب ومرص ولبنان 
وسوريا وفلسطني وقطر يقفون إىل جانبنا يف مواجهة هذا 
الع�دوان املتواصل بل والعالم كله أصب�ح يتملمُل من هذا 

الطغيان. 
إنها عدالُة الله سبحانه!. !.

 وزير التعليم العايل الشيخ حسني حازب 
من صفحته عى تويرت
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